AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 11/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze d’octubre 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 a tothom i comenta que anem a començar el ple ordinari
del mes d’octubre, tal i com s’havia fet difusió, i es fa el dia següent de les pluges caigudes
al Maresme, i actualment, s’acosta un nou nucli actiu de tempesta. Avui l’actuació de la
Regidoria d’Espai públic ha estat al carrer per tal d’arreglar el que les pluges van malmetre, i
en les notícies d’ahir sortien molts pobles del Maresme i sortosament, Arenys de Munt no ha
sortit.
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 8/09/16.
D’ofici, s’ha esmenat, en el punt 2 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ I
ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE L’AJUNTAMENT I DE GUSAM SA, pàg. 3, en el text
de la proposta, el quadre resum de rectificació de l’inventari corresponent a GUSAM, ja que
no estan ben sumats els imports.
On diu:
GUSAM

Núm.
Béns

Import

Fons Amort.
Total

Deteriorament

Valor
Comptable
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

70

4.979.159,46

2.534.518,67

BÉNS PATRIMONIALS

_____

2.443.016,40

2.443.016,40

2.327.054,27

2.444.640,79
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Ha de dir:
GUSAM

Núm.
Béns

Import

Fons Amort.
Total

Deteriorament

Valor
comptable
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

Així mateix, d’ofici, també s’ha esmenat, en el punt 2 DESPATX D’OFICI, el número de les
resolucions d’Alcaldia, on diu:
“.../...de les resolucions d'Alcaldia, des de la 137 a la 171, ambdues incloses,.../...”
Ha de dir:
“.../...de les resolucions d'Alcaldia, des de la 172 a la 207, ambdues incloses,.../...”

A continuació, el regidor Sr. Jiménez explica el sentit del seu vot, i seguidament llegeix:
“Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi
com a regidors no adscrits, ni tampoc acceptem que se'ns designi com a Grup Mixt, ja que
no hem marxat ni se'ns ha expulsat mai 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.
No acceptem la denominació de regidors no adscrits, perquè parteix d'un informe
incorrectament fonamentat a nivell jurídic. Ja que a l'informe realitzat pel Cap dels Serveis
Territorials d'Administració Local de Tarragona se li han amagat les nostres dues instàncies
de constitució de grup polític, de dates 3-07-2015 i 6-07-2015 (registres d'entrada 3701/2015
i 3703/2015 d'aquest ajuntament). La intenció clara d'amagar aquesta informació és la
d'aconseguir un informe que afavoreixi uns objectius polítics concrets del Sr. Rabasseda i de
la Sra. Ballester per intentar marginar-nos dins del consistori i privar-nos dels drets que
tenim reconeguts com a regidors a la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local i al
Reial Decret Legislatiu 2568/1986, Reglament d'Organització i Funcionament i Regim
Jurídic.
Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els
nostres veïns ens van votar democràticament i lliurement 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, vam complir els requisits legals
que determinen els article 24 i 29 del RDL 2568/1986 en data 3 i 6-07-2015 per ser al nostre
grup municipal i hauríem d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament com a regidors per la
CUP.
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.
_____
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És per aquest motiu que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta i votarem en contra
de totes les actes no ajustades a la legalitat vigent que s'elaborin des de l'Ajuntament.”
La regidora Sra. Sánchez ratifica el que ha comentat el Sr. Jiménez, i diu textualment:
“Votaré en contra, perquè no acceptaré mai les imposicions de ningú, abans com a Grup
Mixt ni ara com a regidora no adscrita, només acceptaré la voluntat del poble dipositada en
les urnes.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i PP; i dos vots en contra, dels regidors
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez com a regidors no
adscrits, per no estar d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde exposa que aquest conveni és el resultat d’adaptar el conveni a la legalitat
vigent i també ha incorporat millores tant pel personal, com per l’Ajuntament, i tot en la línia
d’assimilar el text i les condicions del personal funcionari i del personal laboral, doncs això
també és millor pel departament de recursos humans, que ha de tractar unes condicions
iguals per ambdós col·lectius. Així, exposa de forma sintètica, que hi ha millores amb la
flexibilitat horària; així com que el termini de gaudiment dels assumptes propis s’allarga fins
el 15 de gener; millora respecte el cobrament en temps de baixa per ILT; respecte les hores
extres, funciona igual que pels funcionaris, amb l’única excepció pel que fa al personal de la
brigada, que tenen contemplat un preu superior i una compensació horària superior en el
cas d’haver de treballar en els 14 dies festius que hi ha a l’any. Les millores per a
l’organització són el límit de formació a 40 hores anuals i la supressió dels complements “ad
personam”, doncs l’existència d’aquests complements no s’alineen amb el projecte de
correcció de disfuncions.
A continuació, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Havent negociat amb els representants sindicals del personal laboral de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt un nou conveni de condicions laborals, per tal de regular-les en el proper
any, en virtut del que determina la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Estatut dels
Treballadors.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció emesos al respecte.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar el conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal
laboral al servei de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i publicar aquest acord en el BOPB,
DOGC i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
_____
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Segon.- Trametre aquest acord a la Delegació de Govern i a la Direcció General de la
Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucional de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- El present acord tindrà eficàcia una vegada s’hagi publicat íntegrament el text
definitiu.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions al respecte d’aquest punt.
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “En aquest punt
se'ns proposa l'aprovació d'un nou conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament
d'Arenys de Munt. Aquest conveni, tal i com diu la proposta, ha estat negociat amb els
representants sindicals dels treballadors per millorar les condicions i drets laborals i adaptarlos a la llei vigent.
Després de revisar l'expedient sobre aquest nou conveni i comparant-lo al que es va aprovar
en el Ple del 21-01-2016 sobre els treballadors funcionaris de l'ajuntament, veiem que s'han
mantingut pràcticament les mateixes condicions laborals entre un conveni i l'altre.
Volem destacar tot el que es refereix a conciliació laboral. És molt important per tots els
treballadors i treballadores poder conciliar la vida laboral amb la familiar.
També referent al Capítol III sobre Retribucions i altres condicions econòmiques d'aquest
conveni, en el punt 19 sobre serveis extraordinaris diu: que les parts signants d'aquest
conveni, amb l'objectiu d'afavorir la creació de llocs de treball, manifesten la voluntat
d'eliminar en tot el que sigui possible la realització de serveis extraordinaris, tot potenciant
els mecanismes necessaris.
Estem totalment d'acord amb aquest punt, perquè hem de treballar per aconseguir amb una
bona planificació del servei i amb la creació de llocs de treball, eliminar la càrrega de feina
que a vegades han de fer els treballadors fora de la seva jornada laboral i amb la despesa
que això comporta per l'ajuntament ja que s'han de pagar hores extraordinàries.
El nostre grup valorem positivament que aquest conveni hagi estat negociat i acordat per
totes les parts implicades, tant pels treballadors com per l'ajuntament.
I també que tots els treballadors que treballen donant un servei públic al nostre poble, siguin
funcionaris o personal laboral, puguin gaudir dels mateixos drets regulats per conveni.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “En relació a la negociació i
posterior aprovació del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament i un cop
revisat íntegrament tant el text del propi conveni en les Condicions Generals, com l’informe
de Secretaria i d’Intervenció, en els qual s’observa d’una banda l’adequació i actualització a
la normativa vigent dins del marc del sector laboral aquí regulat, observant entre d’altres
millores en els sous a través de la incorporació de plusos com els de coordinació o
disponibilitat, i d’altra banda, que s’ha arribat a un acord favorable entre les parts. Tot i que
hi hauria punts en els que probablement aprofundiríem i caldria matisar amb més detall,
valorem positivament aquest acord en global i alhora de posar-lo en marxa esperem la
màxima rendibilització per ambdues parts i, per tant, i per tot l’exposat, el nostre vot serà
favorable.”

_____
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, fa una reflexió sobre les pluges d’ahir i volen
donar el condol al vilatà de Mataró que ha perdut la vida per aquest motiu. A continuació, diu
textualment: “El Grup Municipal del Partit Popular opinem positivament sobre les noves
condicions de treball del personal laboral a l'Ajuntament encara que, com recull l'informe, es
van acabar fent reunions per separat, trobem bé el recull que es fan de les modificacions
introduïdes. I, per tant, si les dues parts compleixen amb la normativa vigent, nosaltres
donarem el nostre vot favorable.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
El Sr. Alcalde diu que amb aquest acord el Govern Municipal ha assolit un altre dels
objectius del PAM.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL AMB LA MODIFICACIÓ DEL LLOC DE TRESORER PER LA
DENOMINACIÓ TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ DE TRESORERIA / INTERVENCIÓ.
El Sr. Alcalde exposa que en un Ple anterior ja es va aprovar la creació de la plaça del
Tresorer d’habilitació nacional, per donar compliment a la normativa, i arrel d’això, calia
modificar la plaça/lloc de treball que hi havia en l’annex de personal i en la relació de llocs de
treball, en la denominació de Tresorer, per la de Tècnic d’Administració General de
Tresoreria/Intervenció.
A continuació, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la relació de llocs de treball contempla un lloc de Tresorer, dins de l’enquadrament
orgànic de Serveis Generals, Grup de classificació A1, complement de destí A22, escala
Administració General, subescala Tècnic Administració General, amb una dedicació
setmanal de 37,5 hores, forma de promoció per concurs oposició i complement específic de
1.002,56€, essent els requisits de titulacions els següents: Llicenciat en Dret, Administració i
Direcció d’empreses. Així com llicenciatura en Economia, en Ciències Actuarials i
Financeres i en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Vist que, així mateix, en la descripció dels requisits de titulació s’indica que cal que sigui un
funcionari del Cos d’habilitació nacional corresponent, malgrat que en la fitxa descriptiva del
lloc de treball no consta aquest requisit, així com tampoc s’indica en l’escala, essent aquest
tema un error a esmenar.
Vist que a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi consta el lloc
de Tècnic d’Administració General del Dpt. de Tresoreria/Intervenció.
Vist que aquesta plaça prevista a la relació de llocs de treball de Tresorer va ser ocupada,
arrel d’un concurs oposició, pel funcionari de carrera Sr. Albert Rodon Bonany a l’any 2003,
però no es contempla cap plaça de Tècnic d’Administració General en el Dpt.
d’Intervenció/Tresoreria, plaça que hauria de correspondre al Sr. Rodon, doncs va superar el
procés selectiu corresponent.
_____
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Vist que s’ha detectat aquest error material en la relació de llocs de treball, doncs no és
correcta la descripció d’aquesta plaça, i per tant, caldria modificar la denominació del lloc de
“Tresorer” a “Tècnic Administració General de Tresoreria”, suprimint el requisit en la titulació
de ser habilitat nacional, i mantenint tota la resta de dades descriptives del lloc.
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, amb la creació de la
corresponent plaça de “Tècnic d’Administració General pel Dpt. d’Intervenció/Tresoreria”.
Per tot l’exposat la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball amb la modificació
del lloc de “Tresorer”, per la denominació “Tècnic Administració General de Tresoreria”,
suprimint el requisit en la titulació de ser habilitat nacional, i mantenint tota la resta de dades
descriptives del lloc.
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 al respecte d’aquest punt.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular només afegir que votarem favorablement.”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “En el passat Ple del
8 de setembre, se'ns va informar que la l'LRSAL, la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, obliga als ajuntaments a la creació i classificació del lloc de treball de
tresorer d’habilitació nacional.
Al no disposar l'ajuntament d'un funcionari d'habilitació nacional que pugui desenvolupar
aquesta tasca definitiva, s'ha de fer aquesta modificació de la relació de lloc de tresorer per
la denominació de tècnic d'administració de tresoreria, que la realitzarà un funcionari d'àmbit
local.
Aquest funcionari local ja venia realitzant la tasca de tresorer, per tant l'únic que canvia és la
denominació del lloc de treball.
Votarem a favor, i esperem que pel bé del nostres funcionaris i del funcionament intern del
nostre ajuntament es solucioni aviat la falta de personal en llocs importants.”
_____
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR
DEL PROTOCOL A ARENYS DE MUNT.
La regidora delegada de Convivència, Sra. Castillo, diu textualment: “A L’Ajuntament
d’Arenys de Munt no hi ha fins ara cap normativa que reguli els actes de Protocol,
d’atorgament d’Honors i Distincions, i el funcionament d’aquests i d’altres actes fets des del
consistori.
La voluntat d’aquest Govern és la d’ordenar i protocolaritzar aquells actes oficials que fem
de forma fixe i aquells més esporàdics, així com altres que no sent obligatoris però, els
considerem necessaris.
Fa mesos que els regidors/es d’aquest Consistori o representants dels partits corresponents
ens hem vingut reunint i treballant el protocol que avui presentem amb aquest objectiu.
En aquest nou reglament queden definits els tractaments dels membres de la corporació,
com ha de ser la constitució d’un nou Ajuntament o Corporació Municipal, quina ha de ser la
precedència en els actes oficials, com hem de rebre a les autoritats que ens visitin, hem
cregut oportú tenir dos llibres de signatures per les autoritats polítiques i/o persones
rellevants de la societat que ens visitin, el llibre d’Honor i el llibre de Distincions.
Hem incorporat i definit millor com procedir en l’Acte de la Diada Nacional de Catalunya, i
també en els actes oficials de la festa de Sant Martí i de les Festes del Remei incorporant
més participació d’entitats i dels veïns i veïnes.
En els propers dies, quan celebrem la Festa Major, tindrem ocasió de posar-ho en marxa i
començar a crear tradició.
També regulem les banderes o els elements decoratius o no que es poden posar a la façana
de l’Ajuntament. Hi ha banderes oficials que ja estan regulades per Llei però hi ha d’altres,
com per exemple la de l’orgull gay o aquelles que es considerin, que també han de tenir el
seu lloc.
Hem tingut en compte el protocol d’actuació davant la defunció de regidors/es o
exregidors/es i alcaldes sempre respectant les decisions de la família.
Com hem d’actuar en cas del Dol oficial, en casos de catàstrofes, o de persones.
Hem definit quins Honors i distincions podrà atorgar l’Ajuntament, quin ha de ser el seu
procediment i la seva revocació.
Quins són els símbols del municipi, concretant que són: l’escut, la bandera i l’himne el dia
que els aprovem.
Hem creat un apartat que considero molt important: el dels premis, diplomes i
reconeixements.
Per exemple: celebrar dues sessions anuals de benvinguda als nous empadronats al
municipi, el reconeixement a les persones centenàries, o als treballadors municipals que
compleixin 25 anys treballant al consistori.
Hem reglamentat el procediment d’agermanament amb d’altres ciutats o municipis.
En definitiva, hem recollit tot allò que ja fèiem, a vegades erròniament, i ho hem ordenat amb
més rigor i sobretot amb consens. I és evident que també hem pensat en nous actes que era
necessari recollir-los.

_____
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I crec que aquest reglament també ens acostarà més als veïns i veïnes perquè contempla
més ocasions de trobada ja que els premis, per exemple, i reconeixements tenen un lloc
preferent.
He d’acabar dient que aquest és un reglament en què representants de tots els grups
municipals han participat, d’una manera o d’una altra. A vegades aportant a través d’un
correu electrònic, amb més presencia o amb menys, però crec que ha estat un reglament
participatiu i sobretot de consens.
A totes i a tots moltes gràcies.
I ara, passo a llegir els acords.”
“Vist que a Arenys de Munt no hi ha actualment una normativa que reguli els actes de
protocol, d’atorgament d’honors i distincions, i el funcionament de diversos actes.
Vist que l'article 103.1 de la Constitució, vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats
administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els
principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als
ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació.
Vist que en base a l’anterior, es considera necessari aprovar aquest Reglament que pretén
regular el protocol dels actes organitzats per l’Ajuntament, així com els procediments per a
reconèixer públicament a aquelles persones i institucions que per la seva tasca i executòria
així ho mereixin.
Vist que aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per
a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
3

La Comissió Informativa de Serveis Territorial proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador del protocol, honors i
distincions a l’Ajuntament 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 de Convivència.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Bona nit. Sra. Secretària,
voldria que constés en acta exactament tot el que llegeixi. No vull dir res més del que llegiré,
no sigui que algú manipuli el que digui en aquesta intervenció.
En el Batec d’octubre que molts amics, familiars i vilatans van rebre a casa, van poder llegir
una carta signada pel Partit Demòcrata Català, és a dir, el partit que en el Ple anomenem
_____
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Convergència i Unió. En aquella carta van manipular grollerament paraules que els meus
companys van dir en el Ple, que fora de context resulten xocants.
Com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya els he de dir que
estic orgullosa dels meus companys de partit, i també estic contenta d’haver fet govern amb
les regidores del PSC i de la CUP. Tots ells són persones amb una capacitat de treball
extraordinària, fora de dubte, amb una qualitat moral i personal inqüestionable. En absolut
sento vergonya de les sigles que represento, Esquerra Republicana de Catalunya; al
contrari, me’n sento molt orgullosa i porto els valors que Esquerra representa amb el cap
ben alt.
No puc pensar igual de vostès, senyors de CiU, que aprofiten les pàgines del Batec per
ridiculitzar els meus companys i regidors Josep Sànchez i Marta de la Iglesia, sense cap
tipus d’escrúpols, traient de context les seves paraules en el Ple.
Qui també aprofita les pàgines del butlletí d’una entitat local, el Batec, és una altra persona
que amb total frivolitat insinua que l’ajuntament té alguna cosa a veure amb un 3% de
comissions d’obres que s’han portat a terme a Arenys de Munt. Qui tingui alguna ombra de
dubte sobre aquest tema té altres canals per indagar-ho. Però clar, el que interessa és crear
mala maror i, perdonin l’expressió, tirar merda on no n’hi ha. Repulsiu i decebedor.
Tornant a CiU.... volen donar una imatge de seriositat i saber fer, però en realitat utilitzen un
discurs immadur i realment perillós, manipulant associacions i creant confusió per tal de
desacreditar el govern.
No entenc com poden haver escrit això desacreditant una persona que ha fet lo impossible
per buscar consens amb vostès. El regidor que més hores ha passat explicant el pressupost,
el que més ha treballat per informar-los de la gestió de govern. Així volen treballar pel poble?
Les persones que volen governar han de demostrar que són respectuoses, legals i
honestes, actuant amb prudència, perquè aquí no hi som per passar-hi l’estona, hi som
perquè tenim l’encàrrec de treballar pels nostres vilatans i ho hem de fer de manera
responsable.
Em fa vergonya que persones que representen unes sigles d’un partit amb el qual hem de
fer una tasca tan grandiosa com engegar una nova república, signin articles com aquest. O
com en el Batec anterior, que parlaven de l’Aula d’adults amb total desconeixement i creant
ombres de confusió realment preocupants.
Avui portem a Ple el reglament de protocol. Aquest reglament ha estat un treball de consens
de tots els grups polítics que hi han volgut treballar, inclòs el seu. Ha estat un treball laboriós
però ens n’hem sortit i n’estem contents. La política hauria de ser això; treballar amb
consens per tirar endavant el poble i millorar la qualitat de vida dels vilatans.
Amb articles com el seu, torpedinen tota capacitat de diàleg per consensuar amb tots els
grups aquí presents; tenim la Comissió de nomenclàtor, la Comissió del ROM i tants altres
temes que haurem de consensuar amb vostès, perquè pensem que és la millor manera
d’actuar, en benefici del poble.
Hi votarem a favor.”
El Sr. Alcalde diu que l’exposició era més llarga que l’explicació respecte del punt de l’ordre
del dia, però ha quedat clar el posicionament del grup.
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Jo em centraré més en
aquest tema. Amb aquesta proposta es conclou l'elaboració del Reglament de Protocol que
s'ha de portar a la pràctica des de l'Ajuntament a partir d'ara.
_____
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Estem satisfets de tot el treball fet. Hem de pensar que s'han realitzat moltes reunions per
aconseguir el document actual, fins a 8. Unes reunions que van començar el 5 de maig i no
ha estat fàcil fer confluir l'opinió de 6 grups municipals en un document. S'ha hagut de fer
cessions per part de tothom i s'ha tingut en compte aportacions de tothom. Per tant, hem
d'estar agraïts.
El resultat, pensem, és satisfactori. El poble disposarà d'una molt bona regulació de tot el
tema protocol·lari. Una regulació adaptada especialment a les característiques d'Arenys de
Munt i una regulació que molt probablement serà un model a seguir per part d'altres
ajuntaments. S'han tingut en comptes molts aspectes, hi ha hagut molts fets a considerar.
Potser ens n’hem deixat algun, potser hi haurà casuístiques que se'ns hauran escapat, però,
en tots cas, noves aportacions ajudaran a millorar aquest reglament en un futur.
Hem d'agrair el tarannà d'entesa, acord i consens que ha aconseguit la regidora Àngels
Castillo i que ha impregnat tot el treball realitzat en la reunions. Un tarannà que ens ha
permès fer aportacions positives des de tots els punts de vista ideològics i que ha possibilitat
superar les lògiques i legitimes diferències dels grups polítics. Nosaltres ens hem sentit
còmodes i hem pogut fer aportacions valuoses per nosaltres.
Pensem que aquest seria un model de treball a seguir, força diferent d'altres en què més
aviat ens trobat amb imposicions de la majoria, sense debats, sense acceptar aportacions i
sense aconseguir consensos amplis que afavoreixin al poble.
Nosaltres, junt amb la regidora Castillo, som els que hem participat a totes les reunions. I
hem pogut fer força aportacions. Entenem que han estat aportacions positives perquè sinó
no s'haurien acceptat. Estem satisfets del treball que hem realitzat i que les nostres
aportacions s'hagin tingut en compte, fins i tot les que no s'han acceptat.
Senyal que quan des del Govern se'ns deixa participar ho fem. I ho fem generosament.
Sempre ho hem fet. Desmentint les paraules del Sr. Rabasseda en què sempre acostuma a
dividir els regidors entre els que treballen pel poble i els que no ho fan, llançant falses
insinuacions cap a determinats grups municipals o regidors. Això no és bo. Perquè al final
tothom col·labora si els deixen col·laborar.
Per sort, i a diferència del Sr. Rabasseda, altres regidors del govern entenen que només es
construeix a favor del poble a partir de la suma de totes les identitats, de totes les
perspectives i de totes les diferències.
Votarem a favor perquè estem molt satisfets del Reglament que hem aconseguit, estem
satisfets de les aportacions que hem pogut fer i estem satisfets de tot el treball conjunt que
hem realitzat.
En aquest sentit volem transmetre el nostre agraïment a tots els regidors i membre d'altres
formacions polítiques que han participat en la seva elaboració. El treball de tots suma.
També volem fer un agraïment a la Regidora de Participació, la Sra. Castillo, per la seva
generositat i voluntat. Tant de bo la feina realitzada per la Sra. Castillo fos una dinàmica
comuna de tot el Govern, i en aquest sentit la volem felicitar.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, abans de començar i per al·lusions, indica
que és molt trist que en un punt en el qual estem aprovant el protocol, ens el saltem
totalment i fem el que ens doni la gana. Comenta que aquestes declaracions de què s’ha
parlat estan fetes a la ràdio i que si algú té dubtes, pot escoltar-les. Diu que no va haver-hi
manipulació i, en tot cas, si algú s’ha confós en la transcripció de les declaracions, posant
una part d’una pregunta en una altra, demanen disculpes, però es pot escoltar tot a la ràdio.
I conclou dient que és molt trist que en aquest punt es salti justament el protocol i es deixi dir
tot el que s’ha dit. Seguidament, i en relació amb el punt de l’ordre del dia, diu textualment:
_____
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“Respecte aquest punt de l’ordre del dia, voldríem destacar tot l’esforç realitzat per les
diferents forces polítiques, tant des del govern com des de l’oposició. En les comissions de
treball que s’han organitzat, no només hem participat els regidors sinó que també persones
del nostre entorn amb gran coneixement i experiència de les tradicions del nostre municipi,
en aquest sentit voldríem agrair l’ajuda i col·laboració del Sr. Josep Roca.
Amb aquesta feina s’ha pogut redactar un reglament de protocol municipal que de ben segur
ens servirà a nosaltres i propers consistoris per tenir una visió més endreçada. Aquest
reglament s’ha modificat les vegades que ha fet falta amb totes les aportacions i
suggeriments que s’han realitzat. Evidentment no pretén ser el reglament definitiu sinó un
punt de partida per anar modificant-lo i ampliant en la mesura que calgui.
Creiem que és una bona forma de portar els punts al Ple, amb una feina conjunta per part de
tots i amb la possibilitat d’arribar a un ampli consens.
Així doncs, agrair la feina a tot el consistori i especialment a la regidora Àngels Castillo.
Evidentment, el nostre vot serà favorable a l’aprovació del Reglament Municipal regulador
del Protocol d’Arenys de Munt.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular, primer, agrair en fet i forma, per part de la regidora Castillo, el recollir propostes.
Degut a la impossibilitat per poder acudir a reunions per debatre personalment les
aportacions del nostre grup es va fer temàticament. Veiem amb bons ulls que es faci un
protocol nou.
Vull fer menció a l'article 9 que des de bon principi deixa fora de possible imparcialitat. I
degut a què la majoria volia l'articulat d'aquesta manera, la nostra posició és de respecte
però no l'aprovació fel nostre Grup.
Per aquest motiu votarem desfavorablement.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Voldria parlar de la
introducció que ha fet la regidora Tònia Vila. Volem donar-li les gràcies per la claredat i la
valentia. Segur que tenim problemes alhora de fer política i gestió municipal, alguna de més
evidents i d’altres no tant; i segurament moltes no són gaire diferents a les d’altres pobles;
l’autocrítica vagi sempre per davant. Però un problema que realment és preocupant i
devastador són les formes. Les formes no sempre són frívoles, no; i no oblidem que les
formes evidencien per dintre una manera de ser i d’estar.
La regidora Sra. Castillo pregunta al regidor Sr. Planas en quin article no està d’acord amb la
redacció, per si és amb el de les banderes.
El regidor Sr. Planas diu que amb la redacció de la festa de la Diada, com expressió d’un
anhel com a país, doncs es troben desplaçats a l’hora de celebrar aquesta festa, doncs no
els representa.
La regidora Sra. Castillo diu que tothom va dir que el seu país era Catalunya, i no recorda
que en cap moment ell s’oposés en aquest sentit, doncs si hagués estat així, sempre s’ha
buscat el consens. Afegeix que no cal agrair-li res, doncs treballa buscant el consens.
Tot seguit, es passa a la votació. Es vota a favor per part de CUP, ERC, PSC, CIU, i els
regidors Sr. Jiménez i Sra. Sánchez i un vot en contra, del grup PP.
_____
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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 un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del
grup PP.

5. PROPOSTA DE
COL·LEGIATS.

MODIFICACIÓ

DE

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

El Sr. Alcalde exposa que aquesta modificació té relació amb la nova delegació de
competències efectuada per ell mateix a favor del regidor Sr. Àngel Castillo Vallcorba, doncs
passarà a desenvolupar la representació municipal en diferents òrgans col·legiats fora de
l’Ajuntament. Així es vol unificar en un únic regidor les tasques relatives a la gestió de l’espai
públic, de la recollida d’escombraries i de les zones verdes. A continuació, llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 14/07/2015 i en compliment de
l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, va nomenar els representants de la
corporació en diferents consells sectorials, òrgans supramunicipals, fundacions privades,
associacions, mancomunitats, consorcis i entitats urbanístiques.
Atès, així mateix, que el Ple de l’Ajuntament, en data 21/01/2016, va aprovar ampliar el
número de representants de la Corporació davant d’aquests òrgans col·legiats, nomenant un
titular suplent, per tal que poguessin representar a l’Ajuntament, amb veu i vot, en cas
d’absència del titular.
I vist que per Decret 233/16, de data 27/09/2016, l’alcaldia presidència ha efectuat, a favor
del regidor Àngel Castillo i Vallcorba, una delegació específica d’atribucions per a la gestió
dels assumptes relacionats amb el “Medi Ambient”.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la representació municipal en els següents òrgans
col·legiats, nomenant al Sr. ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA com a representant titular de
l’Ajuntament, quedant aquesta de la següent manera:
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF): ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA (Titular)
/ JOAN RABASSEDA I FERRER (Suplent)
PARC MONTNEGRE-CORREDOR: ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA (Titular) / MARTA
DE LA IGLESIA I FORMATGER (Suplent)
_____
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CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME:
ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA (Titular) / FUENTSANTA MARIA BALLESTER I JIMÉNEZ
(Suplent)
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: ÀNGEL CASTILLO I
VALLCORBA (Titular) / ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ (Suplent)
Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a
l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular no vol opinar si la nova delegació de gestió que ara recaurà sobre el regidor Angel
Castillo i Vallcorba és positiva.
Només dir que esperem que aquesta acumulació de competències pel que fa a regidories
importants no afecti negativament degut a la acumulació de responsabilitats.
Esperem i desitgem millores en totes elles, per no dir en el apartat comunicatiu que
desgraciadament no ha sigut així anteriorment per part del senyor Alcalde.
Per tant el nostre vot serà d'abstenció.”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “Durant el que
portem de mandat, poc més d'un any, és la tercera modificació en la representació d'òrgans
col·legiats que es porta a Ple.
Com ja hem manifestat en les altres ocasions que s'ha portat aquest tema a Ple, és un
problema organitzatiu de l'equip de govern i, per tant, són ells els que decideixen a qui
posen de representants i a qui treuen.
La modificació que avui es porta Ple ve motivada pel traspàs de competència de la regidoria
de medi ambient que fins ara la portava el Sr. Rabasseda i ara serà responsable d'aquesta
regidoria el regidor Sr. Àngel Castillo.
Tantes modificacions en poc més d'un any de mandat no crec que sigui molt positiu de cara
a la bona eficiència que ha de tenir l'ajuntament cap als vilatans i el cost extra que suposen
aquests tràmits. I deixa constància que alguna cosa està anant malament respecte al tema
organitzatiu intern. Considerem que amb una organització ben planificada només s'hauria de
fer una vegada en tot el mandat.
Esperem que amb aquesta nova delegació de competències, els serveis transferits siguin
més eficients que han sigut fins ara.
El nostre vot serà d'abstenció.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, dels grups
ERC, CIU, CUP i PSC; i tres abstencions, dels regidors En Ramon Planas i Freixas, En
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Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup PP i regidors
no adscrits.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/16.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna la benvinguda a tothom i agraeix la
sensibilitat de la regidora Sra. Vila, que considera que altres persones no tenen a l’hora
d’exposar les seves opinions. Explica que aquesta modificació serà la darrera per tal de
poder fer adaptacions petites al pressupost. A continuació, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que es fa necessari realitzar una modificació del pressupost municipal a aprovar pel
Ple, per tal de donar cabuda a les necessitats detectades.
Vistes les propostes realitzades per algunes regidories i atès que la modificació proposada
es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de
crèdit sobrant; i vist que aquesta modificació es considera inajornable per tal de que sigui
operativa l’abans possible, per tal de poder prosseguir amb les actuacions previstes.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 26 de setembre i la Memòria d’Alcaldia de
la mateixa data que acompanya i justifica l’expedient, i vist l’Informe 33/2016 emès per la
intervenció municipal. I vist també el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL (aprovat
per RD Leg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 7/16, per un import total de 56.551,04
euros, segons el següent detall:

_____
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Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL
de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular ja vàrem dir en el seu dia que els pressupostos del 2015 per entrar en vigor l'any
2016 no s'adaptaven a la realitat.
Podríem ara fer retrets de les coses que per sort estan registrades i que el temps dóna i treu
la raó, com es de no assumir més del que es pot. I avui ens trobem amb mancances i una
realitat que obliga a fer aquesta modificació de crèdit per poder pagar.
Votarem a favor per responsabilitat, coherència i seny.
Seny, una paraula molt utilitzada i poc posada en pràctica.”
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Estem davant de la que
hauria de ser la darrera modificació de crèdits de l'any, en què es regularitzen aplicacions
sobrants i es compensen les aplicacions que han quedat curtes. Estem parlant d'una
modificació de crèdits menor de 56.551,04 euros, tot i que 10.000 euros van a incrementar
l'aplicació de la Festa Major.
Com hem fet durant tot l'any farem el mateix vot de confiança que vam realitzar en el
Pressupost Municipal per aquest 2016 i ens abstindrem.
Amb el regidor Sànchez ens hem sentit còmodes, se'ns ha tingut en compte, se'ns ha
informat i ha valorat les nostres propostes. A vegades no hem coincidit, però el tracte ha
estat molt positiu.
Ens agradaria que en el proper Pressupost pogués continuar aquesta entesa i aquesta
confiança que hem tingut en el Pressupost per aquest 2016.”
El regidor Sr. Tarres, en nom del grup CIU, inicia l’exposició i, en aquest moment, es fa un
tall en l’emissió.
_____
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El Sr. Alcalde comenta que al Maresme hi ha tamborinades i espera que es pugui finalitzar
amb subministrament elèctric fins a la finalització del Ple.
Tot seguit, el Sr. Tarres, reprèn la seva exposició: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon vespre a
tothom. No entrarem a considerar si és més o menys oportú atendre les necessitats que ha
considerat l’equip de govern i si, per tant, és convenient dur a terme aquesta modificació de
crèdits.
Tot i poder estar més d’acord o desacord en l’alta de segons quines aplicacions, entenem
que és l’operativa normal de funcionament i que és el Govern al qui li pertoca prendre
decisions.
Però sí que voldríem fer menció a la baixa en les aplicacions del capítol 3, que segons la
memòria d’alcaldia és degut a una disminució dels tipus d’interès previstos. En concret,
entre transferències negatives i baixes per anul·lació, estem parlant d’un total de 54.851,04€
que representa un variació del 64,76% del que s’havia pressupostat. Sempre és bo que la
despesa financera sigui menor a la que s’esperava i ja entenem que un pressupost és una
estimació. Fins i tot veiem bé que s’apliqui el principi de prudència, però a la mesura del
possible que no hi hagi aquestes desviacions percentuals tant considerables.
Tanmateix, ja diuen que no hi ha mal que per bé no vingui, segur que el regidor d’Economia
estarà content amb aquest crèdit sobrant, i amb una mica de sort potser se li passa
l’obsessió de pujar impostos per reduir el deute. Sobretot ara que els tipus d’interès són més
baixos i podem aprofitar més l’efecte positiu del palanquejament financer.
El nostre vot en aquest punt serà favorable.”
El regidor Sr. Sánchez, com a rèplica, dóna gràcies per les exposicions, i independentment
del sentit del vot, continuaran treballant en el pressupost, i en el nou pressupost seguiran la
mateixa línia.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, CUP, PSC i PP; i dues abstencions, dels regidors En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, com a regidors no
adscrits.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.
El Sr. Alcalde exposa que el Reglament de la Comissió del Nomenclàtor està aprovat des de
fa uns anys i amb el canvi de legislatura no es va fer el canvi dels seus membres, i malgrat
que es treballarà en la modificació del seu articulat, correspon ara l’actualització dels seus
membres, tal i com vénen descrits en el Reglament. Llegeix, resumidament, la següent
proposta:

_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió de data 15/05/2007, va aprovar
el Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt, Reglament que
va ser publicat al BOPB el 14/07/2007.
Vist que segons l’article 4t d’aquest Reglament, el nomenament i el cessament dels
membres de la Comissió es realitzarà per acord del Ple municipal.
Vist que l’última modificació dels membres titulars d’aquesta Comissió va ser aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 14/11/2013, essent els membres titulars els següents
President: JOAN RABASSEDA I FERRER
Representant del Grup Polític ERC: Titular: Ramon Pujol i Bayo
Representant del Grup Polític CIU: Titular: Josep Roca i Casals
Representant del Grup Polític PSC: Titular: David Giménez Montes
Representant del Grup Polític CUP: Titular: Josep Manel Jiménez i Gil
Representant del Grup Polític PP: Titular: Antonio Mestre i Salmerón
Representant de l’Arxiu Històric municipal: Francesc Forn i Salvà
Ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el seu patrimoni històric (a
proposta del Consell de Cultura): Montserrat Viader i Crous i Gaspar Casals i Coll
Tenint en compte que l’article 6 d’aquest Reglament determina que la Comissió cessarà en
les seves funcions quan canviï el Consistori en raó de les convocatòries electorals, però es
mantindrà en funcionament fins que no prengui possessió la Comissió nomenada pel nou
Consistori, constituït després de les eleccions.
Atès que en les darreres eleccions municipals de 2015 no es va fer la renovació de càrrecs.
A proposta de la regidoria de Cultura, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Cessar els membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt,
nomenats per acord de Ple de data 24/07/2008 i modificats per acord de Ple de data
14/11/2013.
Segon.- Nomenar com a membres titulars de la Comissió municipal del Nomenclàtor
d’Arenys de Munt a les següents persones:
President: JOAN RABASSEDA I FERRER
Representant del Grup Polític ERC: Ramon Pujol i Bayo
Representant del Grup Polític CIU: Josep Roca i Casals
Representant del Grup Polític PSC: David Giménez Montes
Representant del Grup Polític CUP: Maria Ballester i Jiménez
Representant del Grup Polític PP: Jordi Fajardo i Muñiz
Representant de l’Arxiu Històric municipal: Francesc Forn i Salvà
Ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el seu patrimoni històric (a
proposta del Consell de Cultura): Montserrat Viader i Crous i Gaspar Casals i Coll
El secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
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Tercer.- Comunicar l’acord adoptat a les persones nomenades per tal que en el termini de
tres dies manifestin si accepten el càrrec. En el cas que no es manifestin, s’entendrà
acceptat.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “En aquesta modificació de
membres del Consell del Nomenclàtor veiem que ja es du a la pràctica l'exclusió que tant
havien desitjat alguns càrrecs electes, als quals els molesta que nosaltres puguem participar
activament de la vida política del poble. A diferència d'altres que valoren les nostres
aportacions.
La nostra exclusió de la vida política és una de les finalitat de declarar-nos, il·legalment,
regidors no adscrits: marginar-nos de totes les actuacions municipals possibles. És una
forma de bandejar-nos de l'activitat institucional. En un atemptat clar als principis bàsics de
la democràcia, i de qualsevol administració pública, de transparència, informació i
participació.
Sí, és cert que, segons ens va dir la secretaria accidental, en correu electrònic de l'11
d'octubre, el Govern va decidir que ens convidaria a assistir a aquesta Comissió del
Nomenclàtor però sense veu ni vot, a partir que vam exposar aquest problema en la
Comissió Informativa.
Nosaltres ni demanem ni volem caritat. Nosaltres no volem la magnanimitat del Govern. Això
ho donaven els senyors feudals. I d'això ja ha passat molt de temps.
Nosaltres reclamem els nostres drets com a regidors. I en aquest Ajuntament no havia
passat mai que es restringissin els drets dels representants del poble, excepte a l'època de
la dictadura. Ara aquest Ajuntament està retrocedint greument a temps que molts vam patir i
combatre, als quals no s'hauria de tornar.
Però, en aquest Govern, ¿algú s'avergonyirà de veure com es restringeixen drets
democràtics a regidors escollits pel poble? Davant d'actituds impositores i dictatorials? Altres
regidors comparteixen aquestes actituds? Què hi diu la regidora de Participació? No creiem
que hi estigui d'acord a excloure a tot un col·lectiu, quan sempre ens ha demostrat que la
seva actitud és de sumar i quan sempre està reclamant la participació dels veïns en els
assumptes del poble. Ara s'exclou a tota la nostra Assemblea. I la regidora de Transparència
que hi diu? O està fomentant aquestes exclusions?
I s'escudaran -com sempre ho fan- en la burrocràcia, en una suposada norma. Diran que el
Reglament del Nomenclàtor només permet participar als Grups Municipals i a tres persones
més, un en representació de l'Arxiu Històric Municipal i dos en representació del Consell de
Cultura, tres persones del poble al quals convertiran en còmplices d'aquesta autocràcia
absolutista.
Segons el Govern aquestes tres persones tindran més drets que persones votades i
escollides pel poble, quan a ells, qui els ha escollit?
S'estarà privant de participar a dos regidors que es van presentar a les eleccions
democràtiques i que van aconseguir el 20% dels vots emesos. I tot per una maniobra
manipuladora i maquiavèl·lica del Sr. Rabasseda per marginar a aquells que a ell no li
agraden. Aprofitant-se de la maquinària de l'administració pública, allò que és de tots els
veïns i que paguem entre tots els veïns, per acontentar les seves manies persecutòries
personals.
Davant d'això, si tinguéssim una regidora de Transparència amb un mínim de dignitat,
reaccionaria i impediria la utilització de la maquinària administrativa de l'Ajuntament contra la
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voluntat popular. Però com que ella també la utilitza pel seu benefici personal, ja li està bé.
De fet no és la primera vegada que utilitza els sistemes de l'administració pública per
aconseguir un benefici per ella o la seva família.
I mirin, si el Reglament del Nomenclàtor es va fer malament en el seu moment -perquè, al
2007, ningú va pensar que en el futur hi hauria polítics que s'aprofitarien del reglament per
excloure a representants del poble- el que haurien de fer és modificar-lo. Ràpidament, per
evitar exclusions. Si realment fossin demòcrates. Però com que la intenció és excloure a
determinades persones, que a vostès no els hi agraden, no ho faran.
Nosaltres, tant l'Esther com jo, però també tota la nostra assemblea, gent que s'ha
organitzat per participar activament en la vida política del poble, sota el nostre propi criteri,
tenim els nostres drets i els exercirem.
A partir de l'article 77 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local, dels articles
14 i 15 del Reial Decret Legislatiu 2568/1986 i de l'article 149 de la Llei 7/1987 de
Funcionament del Règim Local, nosaltres exigirem tota la informació que faci referència a
totes les Comissions del Nomenclàtor.
I si això implica molta més feina administrativa, una feina administrativa que s'haurien
estalviat al deixar-nos participar de ple dret a la Comissió, la responsabilitat serà únicament i
exclusivament del Govern, per voler restringir drets de regidors escollits democràticament.
Per altra banda, l'article150 de la Llei 7/1987 de Funcionament del Règim Local, com a
regidors ens permet participar activament, amb veu i vot, en totes les comissions en les
quals participem. Com s'ho faran?
Anant pel camí que van, van malament, molt més quan s'ha demostrat que la nostra
participació en els assumptes municipals és activa i a favor del poble, malgrat que a
determinades mentalitats autàrtiques, tancades en elles mateixes, no els hi agradi.
En aquest Ple hem assistit a dues realitats ben diferents: la cara, l'aprovació del Reglament
de Protocol, que s'ha fet treballant molt i molt bé, amb la participació de tothom i aconseguint
un consens ampli, en el que nosaltres hem participat molt activament perquè no se'ns han
posat restriccions. La creu, aquest Reglament del Nomenclàtor en què, intencionadament,
es posen restriccions i s'impedeix participar a representants del poble.
A diferència de com hem votat en el Reglament de Protocol, en aquest punt votarem en
contra, per la falta de participació, d'informació i de transparència que traspuen totes les
seves intencions.”
El Sr. Alcalde diu que el que mou a aquest Govern i a l’Alcalde és el compliment de la
normativa pel bo i pel dolent.
El regidor Sr. Planas, en representació del grup PP, diu que no havia caigut en què no
estaven inclosos com a membres, i per aquest motiu, modifica el seu argumentari, doncs
anava a votar a favor, però en base al que acaba d’escoltar, els agradaria que es pogués
incloure als dos regidors, que a la seva forma de veure són cadascú un grup polític i per
aquest motiu s’abstindran, per veure si se’ls admet.
El regidor Sr. Campasol, en representació del grup CIU, diu que també han quedat
sorpresos de la seva exclusió i no els agrada que s’exclogui a persones, i llegeix un articulat
respecte la presència dels regidors no adscrits a les comissions informatives, on poden
formar part d’elles i també votar. Llegeix textualment: “Concejales no adscritos: La doctrina
anterior a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 9 de julio de 2009 abordó el estudio de
los concejales no adscritos, negó en un primer momento el derecho a pertenecer a todas las
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comisiones al entender que ello suponía un aumento de derechos políticos proscrito por el
artículo 73.3. En un principio, se les denegó tal derecho al igual que el derecho a votar, pero
no es este el criterio sustentada en la actualidad y de esta forma no hay reparo alguno en
reconocer, no solo la asistencia a todas las comisiones informativas, sino también a votar en
ellas. Por ello, en cuanto a la composición de las comisiones informativas es claro que
podrán formar parte de las mismas, aunque el ROM no lo dijera. Sin embargo, la respuesta
a si los concejales no adscritos pueden estar o no en las comisiones informativas, es algo
que a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de julio de 2009 está fuera de
toda duda. Si bien es cierto que el recurso de amparo promovido a la resolución impugnada,
reconocía a los concejales no adscritos su derecho a asistir a todas las comisiones
informativas por lo que el tribunal no cuestiona estos extremos, aunque no niega que
puedan formar parte de todas las comisiones ni hace comentario alguno sobre si supone un
exceso de sus derechos pudiendo entenderse corregida la doctrina jurisprudencial que
limitaba esta posibilidad.”
Diu que llegint aquesta explicació, aquest règim jurídic dels regidors no adscrits, votaran en
contra de la seva exclusió.
El Sr. Alcalde respon al regidor Sr. Campasol indicant que justament el que acaba de llegir
és la seva pertinença a les comissions informatives i a l’assistència al Ple i, justament, els
dos regidors no adscrits han participat en les comissions informatives i han presentat precs i
preguntes i mocions per separat en aquest Ple. És un greu error confondre les comissions
informatives amb altres comissions de treball, com ara la del Nomenclàtor, que té una
regulació concreta. A més, en l’exposició prèvia del punt, ha indicat que es treballarà per
modificar la composició dels membres de la comissió. La mateixa explicació serveix pel
regidor Sr. Planas. On la normativa permet que els regidors no adscrits hi siguin, aquests hi
són. Ja han dit que volen modificar aquest Reglament, per fomentar la participació, també de
la ciutadania. En qualsevol cas, no poden acceptar aquesta manera de fer, perquè no
s’ajusta a la legalitat, que per segons què interessi ser regidor no adscrit i per segons què
grup mixt. A continuació fa una reflexió pública sobre tots els representants del poble. Les
intervencions de l’alcalde es fan en un context normatiu. Comenta que l’únic regidor del
plenari que ha denunciat a treballadors municipals; l’únic que ha estat expulsat d’un partit i
ha denunciat el partit; l’únic que ha denunciat ERC; que ha anat al Jutjat amb CIU; l’únic
regidor que amb els seus exregidors, de l’últim mandat, té unes relacions que hem pogut
llegir en les revistes municipals, amb aquesta trajectòria i amb la coherència política, amb el
que opinava ell sobre els regidors no adscrits que havia expulsat el seu partit en mandats
anteriors, atrevir-se a confondre a la gent, a reivindicar drets apel·lant unes normatives
erigint-se com a jutge i part, en unes situacions particulars, realment és bastant trist. En
qualsevol cas, com que aquí hi ha llibertat d’expressió, a cada plenari tenim l’oportunitat de
començar-lo escoltant les seves declaracions.
La regidora Sra. Sánchez, en la rèplica, diu textualment: “Vostè diu que per algunes coses
volem ser 'Grup Mixt' i per altres 'no adscrits', es veu que vostè no ha vist la intervenció que
hem fet per votar en contra de l'acta? No? Jo no he acceptat mai ser 'Grup Mixt' ni 'regidora
no adscrita'.
Però si ara diu vostè que ens imposa que som 'regidors no adscrits' i podem portar més
mocions, ho aprofitem. Tenim els nostres drets.
Però això no vol dir que ens conformem amb la designació ni de 'Grup Mixt' ni de 'regidora
no adscrita'.”
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El regidor Sr. Planas diu que el seu vot havia de ser favorable i ara serà abstenció, a
l’expectativa del que succeeixi, i això no és negatiu, doncs no és un vot desfavorable. Li
demana que no es remenin coses passades d’altres plens, doncs amb això no es va enlloc, i
s’estan perdent temps i diners i aquestes confrontacions no serveixen per res. Demanaria
que a l’hora d’interpretar els vots, deixem de banda les interpretacions personals.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Jo vull agrair les intervencions que
han fet tant el PDC i el PP, perquè els veig a ells més alineats amb una actitud democràtica
que no pas al govern.
Hi ha varies coses que s'han dit i vostè les diu [referint-se a l'Alcalde]: diu que la Comissió
pel Nomenclàtor no és una Comissió Informativa. S'equivoca. La Comissió del Nomenclàtor
és una Comissió Informativa Especial. I això és el que s'hauria de mirar, perquè vostè parla
de confondre i vostè es dedica a confondre més que ningú.
Ha dit tota una sèrie de coses. A mi no m'han expulsat mai de cap partit polític. Encara estic
esperant que algú ho faci, però a mi no m'ha expulsat mai ningú de cap partit polític. Per
tant, continua vostè confonent les coses i confonent a les persones que escolten el Ple.
I a mi agradaria saber que, en tota aquest reguitzell de coses que vostè ha dit, que les té
tant presents en la seva ment, quina part de culpa té vostè en tot plegat. Quina part de culpa
té vostè? I vostè també hauria de fer una reflexió en aquest sentit.
Per tant, com vostè ha dit, la confusió és una determinada manera de funcionar i de fer
política i és la seva manera de funcionar i és la seva manera de fer política.
Vostè el que pretenia era apartar-nos de la vida política i d'aquesta manera ho fa i vostè ha
dit que, el reglament de la Comissió del Nomenclàtor, té la intenció de modificar-lo. A veure
si en el proper Ple arriba aquesta modificació. Sinó ja veurem quan la portarà. Perquè molt
probablement, vostè farà tot el possible perquè aquesta modificació no es porti a Ple. Tot i
que ara ho diu.
Perquè la mentida també és una sistemàtica de funcionament.
I, només faltaria, llibertat d'expressió. Si retalla fins i tot això... Tot i que ja ho ha intentat
varies vegades. Ha intentat treure la paraula i ha intentat impedir que és parlés en aquest
Ple i més coses. Tot i així, la llibertat d'expressió és un altre dret que tenim en democràcia i
l'hem d'exercir.”
El regidor Sr. Campasol diu que malgrat les explicacions donades, manifesten que es
mantenen en la seva postura i votació.
La regidora Sra. Vila diu que quan en aquest govern es porta un tema al Ple es fa amb
consens i, per tant, no és només decisió del Sr. Alcalde.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica a la regidora Sra. Vila, diu textualment: “Per tant, quan
jo he preguntat si algú s'avergonyiria de veure que es restringeixen drets democràtics als
regidors, m'està dient que no s'avergonyeixen. Perfecte!
Gràcies per aclarir-ho.”
La regidora Sra. Vila diu que no s’avergonyeixen.
La regidora Sra. Castillo diu que el seu vot favorable estava condicionat a la tramitació d’una
modificació del reglament, respecte la composició de la Comissió.
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El regidor Sr. Jiménez respon que això espera.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde 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 i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i cinc
vots en contra, 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, del grup CIU i regidors no adscrits.

8. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL ALS LLIBRES DE
TEXT A CATALUNYA.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“La Constitució Espanyola estableix en el seu article 27.4 que: “L'ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït”. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'Educació, recull l'article 4.1 que
l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones i defineix en l'article 3.3
que l'educació primària i l'educació secundària constitueixen l'educació bàsica.
La disposició addicional quarta de l'esmentada Llei Orgànica assenyala, pel que fa als llibres
de text, que correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres públics, en l'exercici
de l'autonomia pedagògica, adoptar els llibres de text i altres materials que hagin d'utilitzarse en el desenvolupament dels diversos ensenyaments, que hauran d'adaptar-se al rigor
científic adequat a les edats de l'alumnat i al currículum aprovat per cada Administració
Educativa.
L'article 88.2 de la Llei Orgànica 3/2006 estableix que les Administracions Educatives
dotaran als centres dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat de l'ensenyament
bàsic. La majoria dels països de l'entorn europeu i nombroses Comunitats Autònomes han
disposat diferents sistemes per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text. Les Associacions
de mares i pares han vingut reclamant sistemàticament en els últims anys la gratuïtat dels
llibres de text.
La Llei de 12/2009, de 10 de Juliol, d'Educació de Catalunya estableix en el seu article 5 que
són ensenyaments obligatoris, gratuïtes i universals, l'educació primària i l'educació
secundària obligatòria.
En aquest mateix sentit la Llei d'Educació de Catalunya, en l'article 50 estableix que
l'Administració educativa ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels
ensenyaments obligatoris i de les declarades gratuïtes.
La Llei d'Educació de Catalunya entre els principis que regeixen la gestió dels recursos
econòmics del sistema educatiu està el principi de suficiència i estabilitat pressupostària, pel
qual la Generalitat ha de dotar al sistema educatiu dels recursos econòmics necessaris per
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garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments a les quals es
refereix l'article 5.2, establerts a la programació educativa, i per aconseguir els seus
objectius.
Arenys de Munt, a través de les Ampas, al llarg d’aquests anys ha anat introduint iniciatives
com la reutilització dels llibres per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i
l’accés als llibres de text de tots els nostres alumnes.
Tot i així la mesura és insuficient, i hores d’ara hi ha famílies que els seus fills/es s’han
d’acollir a ajudes provinents d’entitats socials com per exemple Creu Roja, sense que
aquesta, entenem nosaltres que hagi de ser la via estable i òptima.
Per tot l'anteriorment exposat creiem convenient que la Generalitat de Catalunya abordi el
finançament dels llibres de text de l'ensenyament obligatori i proposem en aquest Ple
Municipal l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què presenti al més aviat possible
un programa de gratuïtat i préstec de llibres de text per a l'Educació Obligatòria als centres
educatius que incorpori:
 La creació d'un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius.
 La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
 Garantia d'existència dels crèdits necessaris als pressupostos anuals de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Donar trasllat d'aquesta moció al govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Escolar Municipals, AMPAS i
Centres educatius del nostre municipi.
Tercer.- Divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació a l'abast de
l'Ajuntament.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Anunciar que votarem
favorablement a aquesta proposta tot i que hi ha diferents models en referència al programa
de gratuïtat de llibres de text. Vostès proposen un programa basat en el préstec que,
segurament, de tots els que existeixen en l’actualitat és el més econòmic per l’administració,
tot i que té problemes reals d’implementació donat que aquests llibres no s’actualitzen
anualment i el segon any molts d’ells poden estar en una situació inservible i s’ha de
gestionar (amb el cost que suposa) tot el programa de substitució de llibres que no es poden
utilitzar amb el cost de recursos humans i burocràcia existent.
De totes formes, recordar que aquesta proposta ha estat una proposta unànime de totes les
forces polítiques que tenen representació en el Parlament de Catalunya.
La diferència, però, és que algunes han governat i d’altres no.
Deixeu-me que us llegeixi una notícia:
El conseller d'Educació, Ernest Maragall, va explicar ahir que «d'aquí a unes
setmanes o mesos» el seu departament presentarà el projecte que preveu la
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gratuïtat dels llibres de text a tot l'alumnat català d'ensenyança obligatòria. En
declaracions a Catalunya Informació, Maragall va avançar que es troben en el
«procés definitiu» per oferir els materials de text dels escolars des de P-3 fins a quart
d'ESO de manera gratuïta abans del final d'aquesta legislatura.
Sap de quina data és? Del 16 d’abril de 2007! Quasi 10 anys han passat! Vostès (els
socialistes) van estar governant per tres anys i mig més i no van fer absolutament res.
Tant és així que si vostès miren l’informe sobre “Ajudas para la adquisición de libros de
texto. Curso 2016-2017.” Saben el que veuran? (adjunto el document)
 Gratuidad para todo el alumnado en enseñanza obligatoria. Modelo de préstamo y
reutilización: Andalucía, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana.
 Modelo de Préstamo y reutilización: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Ceuta, Galicia y Extremadura.
 Ayudas directas e insuficientes para la compra de libros de texto: Aragón, Baleares,
Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja.
 Sin ayudas: Cataluña y Madrid.
És a dir, deu anys després de la promesa del tripartit d’esquerres i quatre anys després del
tripartit separatista, Catalunya està a la cua en matèria de gratuïtat dels llibres de text.
Per tant, votarem a favor de la iniciativa. Però també demanem als grups que traslladin
aquesta moció als seus grups parlamentaris, perquè, ara que vénen pressupostos, aquest
sigui un punt de negociació entre els grups.
Malauradament, veurem com en els pressupostos del govern separatista seran molt més
importants, altre cop, les estructures d’Estat que les estructures socials i educatives de
Catalunya.”
La regidora Sra. Vila, en representació del grup ERC, diu textualment: “L’ensenyament que
s’imparteix a les escoles evoluciona, igual que evoluciona la nostra societat. Els docents
s’han d’adaptar i reciclar contínuament al llarg de la seva vida docent, per assumir els reptes
que ens deparen els canvis socials i tecnològics. Canvien els mètodes pedagògics, canvien
els infants i els joves i canvien les plataformes i eines educatives. Els mètodes pedagògics
actuals no contemplen els llibres de text com l’única eina per aprendre.
En ple segle XXI estem repensant l’educació del segle XXI. Catalunya sempre ha estat
pionera i avançada pedagògicament. Ara sorgeix amb molta força el moviment Escola Nova
21. Volem escoles que canvien dins un ecosistema educatiu avançat, que els aprenentatges
es basin en la recerca i el desenvolupament. 200 escoles s’han adherit a iniciar canvis
substancials en l’educació. Aquestes escoles, a partir de l’observació de l’alumnat, editaran i
adaptaran materials amb orientació pràctica que puguin ser d’aplicació a les escoles.
Aquestes escoles iniciaran el canvi que transformarà les aules.
Les editorials clàssiques han hagut d’adaptar els seus materials per tal de poder adaptar-se
a les pantalles digitals que tan bon resultat donen a les aules, i els pares i mares a través de
les AMPA fa anys han iniciat la reutilització dels llibres de text.
La moció demana que la Generalitat es faci càrrec de la gratuïtat dels llibres de text. Tots els
aquí presents sabem les dificultats pressupostàries que té la Generalitat degut a l’ofec que
pateix per part de l’Estat espanyol. El pressupost de 2016 que el govern de la Generalitat va
presentar, contemplava partides molt importants per millorar la sanitat i l’ensenyament.
Malauradament vostès hi van votar en contra, imagino que per qüestions d’ideologia política.
El grup municipal d’ERC aposta clarament per la renovació pedagògica; que faci els
alumnes actius, proactius i crítics a dins i fora de l’aula, no alumnes passius davant d’un
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llibre de text, escoltant una lliçó magistral. Volem que els infants i joves puguin gaudir a
l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que els permetin esdevenir
persones autònomes amb una vida plena. L’experimentació i l’observació activa, la
col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre alumnes, entre mestres, entre escoles i
entre societats.
Pensem que aquesta moció està una mica desfasada, per aquest motiu ens abstindrem en
aquesta moció.”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, diu textualment: “Aquesta moció parla
del article 27.4 de la Constitució. Avui dia parlar del que diu la Constitució espanyola, és
igual que parlar d'un full en blanc.
Són molts els articles que garanteixen uns drets bàsics que no és compleixen, com passa,
tal com diu aquesta moció, amb l'ensenyament.
Els que sempre hem defensat els serveis públics, com és una escola pública gratuïta, laica i
de qualitat, considerem que els llibres de text, que són una eina bàsica per l’aprenentatge i
formació de l'alumne, hauria d'estar garantida la seva gratuïtat.
En el nostre municipi les AMPAS porten molt de temps fent una feina molt important i
desinteressada per socialitzar els llibres de text.
Reutilitzen els llibres i garanteixen que molts alumnes puguin disposar de llibres de text cada
curs.
Però en la situació de crisi i desigualtats sabem que costa molt, malgrat l'esforç de les
AMPAS, que això tiri endavant any rere any.
Estem d'acord amb aquesta moció d'instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què
faci un programa de gratuïtat i préstec de llibres de text.
Però pensem que des del Govern local també s'hauria de recolzar a les AMPES amb la feina
de socialització dels llibres.
El nostre vot serà a favor, perquè els temps avancen amb la informatització de les aules,
però de moment n'hi ha molts pares i mares que no poden fer front al cost dels llibres de
text.”
El regidor Sr. Campasol, en representació del grup CIU, diu textualment: “Estem d’acord a
ajudar les famílies amb l’accés universal als llibres de text, però no trobem de rebut que tota
aquesta pressió s’hagi de traslladar només a la Generalitat, l’ajuntament podria ser-ne un
clar exemple i buscar els mecanismes oportuns com a Premià de Dalt que l’ajuntament fa 3
anys que està subvencionant els llibres de text.
En aquest sentit, hem demanat en Junta de Portaveus afegir un quart punt per demanar a
l’ajuntament d’Arenys de Munt que es comprometés a oferir una subvenció a les escoles del
municipi per l’adquisició dels llibres de text com a mesura provisional fins que la Generalitat
de Catalunya els ofereixi de forma gratuïta.
Per tant, com que això no serà així, el nostre vot serà l’abstenció.”
La regidora Sra. Ballester, en representació del grup CUP, diu textualment: “La CUP parteix
de la necessitat de garantir el dret a l'educació per a tothom i, en aquest moments, algunes
famílies no poden exercir aquest dret per motius econòmics. El preu dels llibres és un dels
factors, però no és l'únic ni el més important; per tant, entenem que la problemàtica de la
gratuïtat de l'ensenyament s'ha de resoldre globalment i, per fer-ho, cal començar per les
famílies que ho necessiten. Actualment, el preu dels llibres no és el més greu dels
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problemes, també tenim la manca de professorat i les ràtios per aula; la necessitat de
professionals que tinguin cures a necessitats específiques.
Hem de garantir que tots els infants tenen accés als llibres i a tot el material educatiu
necessari; però vista la situació, no ens podem permetre pagar els llibres a les famílies que
no ho necessiten perquè a part dels llibres ens falten altres recursos bàsics en l'entorn
escolar. No ens agradaria que a algú, ni per casualitat, li sembli que amb això ja hem fet
molt i per això ens relaxem amb altres necessitats
I finalment apuntar una cosa més, la idea de “llibres gratuïts” és un concepte fals, els llibres
en cap cas ho són de gratuïts, són en tot cas subvencionats o finançats, els paguen els
pares dels alumnes o bé els paga tothom, gent que té recursos econòmics i gent que no tant
i tant si tenen fills com si no en tenen, tant si en tenen un com si en tenen cinc. I és que això
és així perquè l’educació en la igualtat és responsabilitat de tothom, ens hi juguem el futur
doncs els desequilibris a l’escola es reprodueixen més tard a la societat.”
La regidora Sra. Castillo, en torn de rèplica, li vol dir al representant del PP que quan el PSC
governava hi havia beques per llibres; a la representant d’ERC, li diu que sí que hi ha la
supressió de llibres, doncs hi ha pissarres econòmiques, se n’alegra, però justament això
implica que la inversió en llibres seria menor, i mentre no s’avanci amb el tema digital, hi ha
famílies que no poden pagar llibres. Justament avui, ha parlat amb Creu Roja, perquè poden
tenir accés a una subvenció per llibres i volien gestionar-ho a través de l’Ajuntament, i al
final, només s’ha pogut ajudar a una família, de les 40 que ho van sol·licitar. I així, cal fer un
esforç per donar aquest ajut, i creu que cal insistir a la Generalitat doncs és la que té la
competència, i aquí es refereix als representants de CIU, per dir que si la Generalitat dóna
suport econòmic als ajuntaments, es gestionaran, però que l’Ajuntament no té pressupost
per dedicar a llibres, com sembla ser que sí té Premià de Dalt, doncs destinen els seus
recursos en donar suport per menjar i amb això treballen. No considera que la moció estigui
desfasada.
El regidor Sr. Campasol diu que li ha semblat sentir que el govern treballava en consens i
ara veu que des d’ERC es votarà abstenció.
La Sra. Vila exposa que abans de començar el Ple ha demanat a la regidora Sra. Castillo
que retirés la moció mentre es treballava el buscar recursos per fer-ho possible, però no ha
volgut.
El regidor Sr. Sánchez fa una comparativa del pressupost de Premià amb el d’Arenys de
Munt.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per quatre vots a favor de la tinent
d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos i dels regidors Ramon Planas i Freixas, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups PSC, PP i regidors
no adscrits; i nou abstencions, del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i 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 i Na Lourdes Paituví i
Colomer, dels grups ERC, CIU i CUP.
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9. MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. JOSEP M. JIMÉNEZ “XIMENIS” I GIL
PER UNA EDUCACIÓ EN ECONOMIA CRÍTICA I PLURAL ALS CENTRES
EDUCATIUS A LA VILA D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Moció que presenta el regidor Josep Manel Ximenis
i Gil en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions
del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, i com el Sr. Alcalde
haurà escoltat no he dit 'Grup Mixt' he dit càrrec electe escollit per la CUP, per una educació
en economia crítica i plural als centres educatius a la vila d'Arenys de Munt.
En Junta de Portaveus la Sra. Ballester ha fet una proposta de modificació en el Punt 4t i no
hem tingut cap mena de problema per poder-la incorporar i hem fet també una modificació
en l'acord 1r, que l'hem reduït, i en l'acord 2n que s'ha modificat totalment a petició de la
regidora Tònia Vila d'ERC, modificacions que també hem incorporar sense cap mena de
problema. I la moció diu així:
L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració amb
agents públics i privats (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Financers, BBVA,
CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa d’Enginyers, Col·legi d’Economistes de
Catalunya i l’European Financial Planning Association) per fer arribar l’educació financera a
tots els centres educatius de forma gratuïta.
Aquest conveni, anomenat “Educació Financera a les Escoles de Catalunya” (EFEC),
compta amb una borsa de voluntariat, personal de bancs i caixes, alguns d’ells jubilats, que
ofereixen un curs sobre gestió de pressupostos personals, planificació financera, estalvi a
llarg termini i mètodes d’endeutament “amb seny” contractant productes de crèdit.
El programa, àmpliament difós a mitjans de comunicació i pel Departament d’Ensenyament,
es presenta com una oportunitat perquè l’alumnat conegui els termes més comuns sobre
finances i consum “intel·ligent”. Enguany, un 25% dels centres escolars catalans han
realitzat aquests cursos, sent la intenció estendre’ls a la resta de centres per a què aquest
curs es consolidi en el currículum i la pràctica educativa.
Atès que lluny de les bondats amb les quals s’ofereix aquest taller, el consum i
l’endeutament es presenten com a una pauta de comportament desitjable i buscar
consolidar el sistema capitalista com a únic model econòmic possible, deixant de banda la
pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu, de desenvolupament
personal i, especialment, de gestió individual responsable i autònoma dels productes
financers.
Atès el fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes entitats
financeres a les aules (algunes rescatades amb diners públics), legitima el seu relat sobre
les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat, i culpabilitzant a les famílies del
sobre-endeutament irresponsable que ha provocat la crisi que estem vivint.
Atesa la constitució de la PLEEC (Plataforma per una educació en economia crítica) que
impulsa la campanya col·lectiva «Eduquem en una economia crítica i plural» per denunciar i
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fer conèixer la realitat de l'esmentat conveni, amb l'objectiu final de promoure l'educació
crítica i plural en economia.
Atès que el manifest impulsat per la plataforma compta amb el suport, fins a dia d'avui, de
1.400 signatures a títol individual i més d'un centenar d'entitats educatives, socials, de lleure,
juvenils, associacions familiars, associacions de veïns i veïnes, associacions de mares i
pares, associacions de docents, mediambientals, cooperatives de serveis i de consum,
col·lectius feministes, sindicats, finances ètiques i grups polítics nacionals i municipals.
Atès que els recolzants del manifest consideren que l’educació sostinguda amb fons públics
no es pot alienar amb el discurs de les entitats financeres, un dels agents responsables de la
crisi.
Atès el reclam popular, professional, social i polític perquè les perspectives de l’economia
crítica, solidària, feminista i ecològica estiguin integrades en el currículum oficial i siguin
impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament.
El regidor Josep Manel Ximenis i Gil en representació del Grup majoritari de persones que
es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de
Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport al manifest de la plataforma PLEEC (Plataforma per una Educació en
Economia Crítica).
Segon.- Continuar apostant per una formació dels alumnes que els permeti ésser plenament
autònoms i crítics, permetent als centres que ho desitgin, realitzar tallers que ensenyin les
característiques de les Finances Socialment Responsables.
Tercer.- Fer una crida als Centres Educatius de la vil·la per a què no sol·licitin aquesta
formació de mans de la banca i mostrin el seu rebuig a aquest conveni al Departament
d'Ensenyament manifestant la seva negativa a desplegar aquest tipus de formació al seu
centre educatiu.
Quart.- Per tal de contrarestar l'aplicació d'aquest conveni l'Ajuntament promourà un espai
de debat entre la comunitat educativa, i agents implicats, per introduir aquesta educació en
economia crítica.
Cinquè.- Fer arribar aquest acords a la Plataforma (PLEEC), a la seva pàgina web:
'educaciocritica.cat', al Departament d’Ensenyament, a tots els Centres Educatius d'Arenys
de Munt, a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la vil·la i als grups
polítics del Parlament de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular exposició:
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Donde han llegado a gobernar los amigos de la CUP pasan cosas como que:
- los Supermercados y las tiendas se vacían.
- La gente tiene que ir a otros países para conseguir algo tan exclusivo como papel
higiénico, jabón, gasas, compresas o medicamentos
- el dinero pierde su valor tan rápido que la gente vive desesperada
- la solución que da el gobierno es poner a los militares al frente de las empresas
Nos referimos a Venezuela.
Pero si miramos más cerca. Tenemos Grecia.
Sus amigos de Syriza han hecho los siguientes recortes.
http://okdiario.com/economia/2016/05/16/tsipras-socio-iglesias-suprime-pension-minimarecorta-prestaciones-hasta-30-138766
En Grecia ha habido una congelación de los sueldos de los funcionarios, subidas
desproporcionadas del recibo de la luz, del precio del gas y gasoil para la calefacción de los
hogares y los coches, endurecimiento de las cotizaciones a trabajadores y empresarios,
venta de los créditos de personas con dificultades a fondos buitres y privatizaciones a precio
de derribo de las empresas públicas.
El nostre Grup no vol això de cap de les maneres i, per tant ,el nostre vot és en contra.”
La regidora Sra. Vila, en representació del grup ERC, agraeix al Sr. Jiménez que hagi
incorporat les modificacions proposades, tot i així, voldria fer una sèrie d’aportacions. A
continuació diu textualment: “El programa d’educació financera a les escoles de Catalunya,
contribueix a formar ciutadans plenament autònoms i crítics, que inclou també la
competència en l’àmbit de l’educació financera.
El programa, lluny d’adoctrinaments ideològics, afavoreix la capacitació de l’alumnat en
l’àmbit del coneixement dels continguts bàsics de l’economia, contínuament presents en la
seva vida quotidiana.
El Departament d’Ensenyament en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, en les matèries d’emprenedoria i
economia contempla continguts d’educació financera.
El contingut dels tallers contempla les característiques de les Finances Socialment
Responsables. És responsabilitat del Departament d’Ensenyament i l’IEC (Institut d’estudis
financers). Aquesta coordinació s’articula mitjançant un comitè assessor que revisa el
contingut dels tallers. Aquest comitè assessor està format per docents dels centres escolars,
tècnics docents dels Departaments d’Ensenyament, formadors del programa EFEC i
organitzadors del programa de l’IEC, sense cap presència de les entitats financeres, que es
reuneix periòdicament per revisar el desenvolupament del programa, actualitzant els
materials i fent propostes de millora.
Aquest any s’ha organitzat un grup de treball de finances ètiques, per tal de revisar les
competències bàsiques del currículum sobre les finances ètiques i elaborar materials
didàctics.
Al final de cada edició del programa EFEC es passen enquestes als centres escolars i als
voluntaris sobre el desenvolupament del programa i el resultat de l’última edició tancada ha
estat notablement alt i valorat molt positivament pels alumnes, pels centres i pel professorat.
Fruit d’aquesta valoració i experiència, amb la voluntat d’atendre la demanda dels centres de
formació d’adults, s’ha organitzat també tallers a les escoles d’adults.
Per tot lo exposat, votarem a favor de la moció.”
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La Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “Estem a favor de la moció i
volem destacar sobretot que volem una economia crítica, solidària, feminista i ecològica
integrada en el currículum oficial i impartida pel professorat del Departament d’Ensenyament
i per tothom des de l’escola, des de les famílies i des de la societat en el seu conjunt.
Perquè creiem que aquesta ha de der tota una actitud davant la vida, no només
fonamentada en el consum i en el mercat.” Finalment, agraeix les modificacions que el
regidor Sr. Jiménez ha acceptat afegir.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Aquest
conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i agents públics i privats del
sector econòmic financer, hi col·labora, entre altres, la Caixa d’Enginyers que li recordo que
figurava com a exemple de banca ètica al segon acord de la seva moció per declarar Arenys
de Munt compromès amb la banca ètica. I hi dóna suport el Col·legi d’Economistes de
Catalunya, el qual en sóc membre, on tenim fins i tot un grup de treball d’economistes per
una economia social, que crec que és un dels valors que també defensa aquesta moció que
s’està presentant.
Però, a més a més, aquest conveni que compta amb una borsa de voluntariat per oferir
aquests cursos als alumnes de 4t d’ESO, ha tingut molt bona acceptació per part de tots els
agents implicats: centre docents, estudiants i voluntaris. Amb els resultats obtinguts al Juny
del 2014 (perdoneu però no hem trobat dades més recents):
 El 89% dels centres docents creu que la figura del voluntari és clau per apropar
l'educació financera als joves.
 El 77% dels professors opinen que EFEC (Educació Financera a les Escoles de
Catalunya) ha donat un alt valor afegit al pla d'estudis i al 82% li agradaria que el seu
centre tornés a participar a la propera edició.
 El 66% dels alumnes considera que els coneixements adquirits influiran en la seva
forma de prendre decisions financeres en el futur i el 79% creu que hauria de formar
part del programa docent de 4t d'ESO.
 El 97% dels voluntaris tornaria a oferir el seu temps i experiència en futures edicions
del programa i el 99% ho recomanaria a altres companys de professió.
Des del Parlament de Catalunya, a través del grup de Junts pel Sí, ha instat al Govern a
continuar apostant per una formació dels alumnes que els permeti ésser plenament
autònoms i crítics, permetent als centres que ho desitgin, realitzar tallers que ensenyin les
característiques de les Finances Socialment Responsables. Nosaltres pensàvem votar-hi en
contra, més que res, per motius bàsicament ideològics, però valorem les modificacions que
s’ha fet en els punts 1, 2 i 4, tot i que amb el 3 tampoc hi estaríem massa d’acord, pel fet que
s’instigui a fer una crida als centres educatius de la vila que no es realitzen aquests
programes, nosaltres creiem que sí que és interessant que siguin crítics, com diu la moció,
que siguem plurals, per tant no hauríem de vetar a ningú, tothom és benvingut i quanta més
informació millor. És per això que hem reconsiderat el nostre vot en aquesta moció. Per tant,
el nostre vot serà l’abstenció.”
El regidor Sr. Jiménez vol agrair els vots a favor i l’abstenció del grup CIU, i les explicacions
donades pels regidors que han intervingut. Considera que és necessària l’educació
econòmica a les escoles, però també aquesta s’ha de donar a nivell social, i seria bona la
que fan els col·legis professionals, però que la facin els bancs i caixes, considera que no és
convenient. Respecte a la intervenció del regidor Sr. Planas, diu que si bé té raó en els
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problemes que té la societat grega, això és així per la imposició de la Unió Europea i pel
sobreendeutament del govern grec.
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; tres abstencions dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU; i un vot en contra, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

10. MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ
SOBRE ELS ACORDS DE LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC DE
PARÍS 2015.
La regidora Sra. Sánchez llegeix: “En la Junta de Portaveus des de l'equip de govern, m'han
fet una proposta de modificar els acords dels punt segons i tercer per poder implementar
aquesta moció i que no fa variar la intencionalitat de la moció.
Moció que presento en representació 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, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre els
acords de la conferència sobre el canvi climàtic de París 2015.
Del 30 de novembre a l’11 de desembre de 2015, es va celebrar a París la XXI Conferència
Internacional sobre Canvi Climàtic i la 11a Conferència de les Parts en qualitat de reunió de
les Parts en el Protocol de Kyoto.
L'objectiu de la conferència ha estat cercar un acord mundial de tots els països membres de
l'Organització de les Nacions Unides, per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Aquest efecte hivernacle està fent pujar la temperatura del planeta i el seu efecte negatiu pot
arribar a ser irreversible si no ho aturem a temps.
En el nostre municipi ja estem començant a rebre aquest impacte directe als boscos que ens
envolten, a l’agricultura i pagesia, degut a cada vegada més freqüents els períodes de
sequera.
Com administració és necessari reaccionar i adoptar mesures i compromisos amb l'objectiu
de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant l'increment de l'eficiència
energètica i el foment de les energies renovables.
Atès que en la Conferència de París es menciona explícitament el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses, com una de les iniciatives en marxa des del món local.
Atès que els governs locals han estat cridats, en dita Conferència, a tenir un paper clau en
les polítiques de lluita contra el canvi climàtic.
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Atès els nous reptes que suposen els nous acords de la Conferència Internacional sobre
Canvi Climàtic, en representació 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 i com a
càrrec electa escollida per la CUP d'Arenys de Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for Leaders. (Una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos als objectius
previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió de les nostres
autoritats.
Segon.- Treballar per conscienciar a la població contra el canvi climàtic a l'Ajuntament
d'Arenys de Munt per divulgar els acords París 2015 amb l’adhesió als nous objectius de
reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, passant de la reducció d’un 20%
abans del 2020, a la reducció d’un 40% abans del 2030.
Tercer.- Desenvolupar en el Pla d’Actuació Municipal les mesures encaminades a la millora
del medi ambient i la sostenibilitat en àmbits com:
a) Projectes d'economia verda i social per a la creació de nova ocupació.
b) Projectes d’autosuficiència energètica amb èmfasi especial en l'estalvi d’eficiència i
eficàcia i rehabilitació energètica, d'infraestructures domèstiques, de serveis i industrials.
c) Mobilitat i transport.
d) Participació i educació.
Quart.- Instar al Consell Comarcal del Maresme a què impulsi la creació del grup de treball
recollit a la Declaració de París: Compact of Mayors, al Pacte dels Alcaldes per començar a
crear la xarxa necessària a nivell comarcal per poder implementar les mesures concretes
que recull el document de la trobada del passat desembre.
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat i a la
Diputació de Barcelona a impulsar polítiques de suport i ajut als municipis per tal d'assolir
conjuntament els objectius establerts en la Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic
i especialment la Declaració de París.
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació de la Llei
de canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la regulació a
llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la descarbonització de
l’economia catalana i a la protecció social i ambiental, ambiciosa i concreta.
Setè.- Fer arribar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Consell Comarcal, a l'ACM i als grups polítics del Parlament de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Efectivament, l'Acord
aconseguit en la Cimera del Clima de París és un acord històric perquè per primera vegada
s'adopta pel conjunt de la comunitat internacional uns objectius compartits contra el canvi
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climàtic i les polítiques de sostenibilitat ambiental que seran jurídicament vinculants per a
tots els països.
I ens podem enorgullir que ha estat la Unió Europea la que ha posat sobre la taula les
mesures més ambicioses de cara a aconseguir un acord mundial. I em congratula, i crec que
parlo en nom de tots, que, sigui precisament un espanyol, el comissari europeu d'Acció pel
Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, el que hagi liderat les negociacions per part de la
Unió.
Així, l'Acord suposarà un canvi radical en la lluita contra el canvi climàtic, un salt quantitatiu i
qualitatiu enorme respecte als acords assolits a Kyoto
Des que es va subscriure el Protocol de Kyoto, fa 18 anys, el món ha anat prenent
consciència del desafiament a què s'enfronta en la lluita contra el canvi climàtic. De fet, s'ha
produït una mobilització molt important del conjunt de la nostra societat. Acord que hem de
consolidar, ampliar i enfortir des dels governs.
Pensem, per exemple, que a Kyoto només es van comprometre en aquest procés 38 països,
que entre tots sumaven com a màxim el 15% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Avui ja hi ha 196 països, que representen el 96% de les emissions, que han posat damunt
de la taula els seus compromisos de reduccions.
El principal objectiu d'aquest Acord el limitar l'increment de la temperatura mitjana global per
sota dels 2ºC, i treballar cap a escenaris compatibles amb els 1,5ºC.
Aquest Acord és, a més, un punt de no retorn històric de mobilització governamental sense
precedents, com ja s'ha vist amb els 189 plans de lluita contra el canvi climàtic presentats
fins ara.
Però, a més, s'han posat les bases per promoure accions no governamentals, d'empreses,
societat civil, així com d'accions addicionals d'actors regionals i locals, a gran escala amb
què fer front al canvi climàtic.
Així, la via multilateral és l’única possible per donar resposta a aquest desafiament. En
aquest àmbit, Espanya té una posició molt activa en el marc de les negociacions
internacionals.
Espanya es presentava a París amb el repte d'arribar a un acord global i un acord
jurídicament vinculant, que inclogués els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle en tots els països, en especial, en les grans economies.
Els nostres objectius com a nació eren que l'acord contingués tres elements clau: donar un
senyal clar sobre la necessitat d'obrir un procés cap a la descarbonització de l'economia;
aconseguir un acord ambiciós, durador i revisable; i assolir un sistema transparent per a la
rendició de comptes i comprovar que els compromisos es materialitzen.
El primer acord s'ha tancat amb un compromís de reducció d'emissions en almenys un 40%
amb l'horitzó 2030 per seguir avançant en la descarbonització de l'economia europea, un
treball que ja ha emprès el Govern d'Espanya en la passada legislatura. En aquests
moments estem a l'espera que la UE presenti les propostes legislatives que ens permetin
complir amb els objectius en matèria d'energia i canvi climàtic ja assumits pel Consell
Europeu per a l'any 2030.
Però a més, s'ha creat un marc de cooperació global perquè els països en desenvolupament
més vulnerables puguin afrontar les pèrdues i danys associats a aquests impactes. Per a
això, es compta amb un important paquet financer que haurà de construir-se sobre la base
de l'objectiu de mobilització de 100.000 milions de dòlars anuals.
I perquè no quedi simplement en una aspiració l'Acord s’haurà d’anar revisant cada cinc
anys quan es faci balanç d'on som i es consideri la següent ronda de compromisos que
sempre hauran de ser més ambiciosos dels actuals.
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Paral·lelament vull assenyalar, també, que Espanya lidera, a hores d'ara el compromís de
col·laboració públic-privat, com la iniciativa 4x1000 per augmentar el contingut de carboni
dels sòls, la iniciativa Franco-Luso-Espanyola d'impuls del vehicle elèctric, la iniciativa del
Pacte de París sobre l'Aigua i l'Adaptació al Canvi Climàtic, o l'impuls de l'Agenda d'Acció
Lima París.
A més, som agents importants de col·laboració regional. No oblidem les aportacions fetes al
PNUD en el període 2009-2015 per al Programa de Canvi Climàtic a Amèrica Llatina a la
que Espanya ha aportat 7,2 milions d'euros o l'aposta per Fons d'Adaptació que juga un
paper clau en el finançament de projectes i programes d'adaptació al canvi climàtic en
països en desenvolupament, al qual Espanya va ser el primer país a contribuir amb una
aportació de 45 milions d'euros.
Però la moció fa referència, també al paper que han de tenir les entitats locals en la
implementació dels acords. I vull remarcar un dels punts de l'Acord que afecten, de manera
especial, a les entitats locals.
Em refereixo al foment de l'economia circular. Com saben l'economia circular és l'economia
en la que res es malgasta, i en la que tots els recursos s'utilitzen eficientment: es tracta
d'una economia en la que la reutilització és una pràctica de producció i de consum habitual,
es generen menys residus que gestionar, i en la que som capaços de créixer amb recursos
limitats.
I entre els eixos de l'economia tenim un repte important: l'increment dels objectius de
reciclatge i la restricció a l'abocament dels residus introduïts per la Comissió Europea. Per
això el Govern d'Espanya té el Programa Estatal de Prevenció de Residus, i el Pla Estatal
Marc de Gestió de Residus (PEMAR) que implica a totes les administracions públiques
competents en aquesta matèria: l'Administració General de l'Estat, les comunitats
autònomes i les Entitats Locals, al costat del compromís i implicació de ciutadans,
empreses, i agents socials.
I és en el marc d’enfortir els compromisos que tenim també a nivell local cal exigir que la
Diputació s’erigeix en un actor important de cara a donar servei als municipis en
l’acompliment dels objectius marcats a París.
És en aquest àmbit, més que en cap altra que el lema “Think globally, act locally” pren tot el
seu sentit. És per això que votarem a favor de la moció.”
La regidora Sra. Ballester, en representació del grup CUP, diu resumidament: “Estem a favor
de la moció i de facilitar que sigui possible una forma de vida molt més implicada i
harmonitzada amb el territori. I disculpeu, però arribats a aquest punt del raonament, no puc
deixar de tenir al cap la imatge d’una riera natural, passejada i no rodada.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que hi votaran a favor i agraeix l’entesa
en les modificacions proposades. També agraeix l’haver posat impulsar aquells punts que ja
es contemplen en el PAM com: punts de recàrrega de vehicles elèctrics (que també ho
contempla el projecte d’urbanització superficial de la riera), unificar tota la il·luminació de la
riera urbanitzada amb tecnologia LED o ampliar l’ús de tecnologia de baix consum en
l’enllumenat públic, per tant, són coses que el regidor de Medi Ambient ja ho havia anat
introduint. Un altre seria implementar noves mesures per l’estalvi de l’aigua, llum i
combustibles en instal·lacions i equipaments municipals. Potenciar l’ús responsable de
l’energia, incrementar la col·laboració amb la cooperativa SomEnergia, continuar prioritzant
la lluita biològica integrada contra les plagues en comptes d’usar productes fitosanitaris, per
tant, ja s’havia pensat, des del Govern, amb aquest tema. Agrair el canvi d’anunciat i, a partir
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d’aquí, nosaltres com a Govern, desenvolupar els punts que tenim en el Pla d’Actuació
Municipal.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Els regidors del grup municipal
d’ERC estem molt conscienciats en la cura del medi ambient i treballem en aquesta línia,
perquè creiem fermament que tots els nostres actes afavoreixen modestament el nostre
medi.
En el Pla d’Actuació Municipal ens hem proposat una sèrie de mesures encaminades a fer
canvis mediambientalment sostenibles.
Il·luminació amb leds a la riera, ampliar l’ús de tecnologia de baix consum en l’enllumenat
públic; implementar noves mesures per a l’estalvi en aigua, llum, i combustibles en
instal·lacions i equipaments municipals; potenciar l’ús responsable de l’energia i incrementar
la col·laboració amb la cooperativa Som Energia; incrementar l’ús d’aigua provinent
d’aqüífers municipals per al reg de zones verdes; continuar prioritzant la lluita biològica
integrada contra les plagues en comptes d’usar productes fitosanitaris; ampliar la recollida
porta a porta a les urbanitzacions properes al casc urbà, treballar per minimitzar la fracció
rebuig en la recollida de brossa , instal·lar minideixalleria per piles i materials reciclables a la
via pública. A més a més, a les escoles de primària hem implantat el Projecte europeu 50/50
d’estalvi energètic amb uns resultats en l’estalvi de consum molt notables. I en el tram de la
riera que urbanitzarem el 2017, hi ha contemplat un punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics.
Algunes d’aquestes mesures ja les hem portat a terme i treballarem per acabar la resta.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Agrair el posicionament del consistori i ha quedat
evident que sumant forces podem fer molt contra el canvi climàtic.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

11. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN SUPORT ALS SOM27 I MÉS.
La regidora Sra. Ballester exposa que abans del Ple s’han acordat unes modificacions amb
la portaveu d’ERC, respecte no incloure la militància de la Sra. Carrasco i a no demanar la
lliure absolució. Seguidament, llegeix la següent moció:
“El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat
de la Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament
pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat.
Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del
66% i que s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (TUAB). Doncs, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària aprovés
dites mocions, l’Equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar
aquestes mesures deliberadament.
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat, sense
cap tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de resolució
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amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones
que van participar de la tancada i, també algunes que només hi van mostrar suport públic,
van ser denunciades i posteriorment imputades, 25 estudiants, un treballador del Personal
d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador. Aquestes 27
persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes
d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€.
Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona,
concretament per l’anterior equip de govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'exvicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos
d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada. Fins a tal punt va
arribar l’obsessió autoritària de l’Equip de Govern que es va encarregar la direcció lletrada
de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de
Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.
Davant aquests fets, volem manifestar:
1.- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents
d'elitització i de privatització.
2.- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap
cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia
amb peticions de presó.
3.- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de
Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social.
4.- Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i
el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot
desproporcionada, doncs l’ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de
cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb penes de més d’onze
anys de presó.
5.- Que l’exercici del dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat
no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per
participar en la defensa dels Drets Col·lectius.
6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de
qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus
recursos.
Segon.- Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus
familiars i amics.
Tercer.- Instar a la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats
i en tot cas, obrir altres vies de mediació per acostar posicions.
Quart.- Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la
protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.
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Cinquè.- Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm.
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal
en cap de Catalunya i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista, Alerta
Solidària.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El suposat dret a ocupar edificis
públics i privats com a forma de protesta no està recollit a cap ordenament jurídic de cap
democràcia. Una cosa és el dret de reunió i de manifestació i una altra molt diferent
l’ocupació il·legal d’edificis.
Com a criteri general no estem a favor de que les institucions facin pronunciaments sobre
procediments judicials ni sobre sentencies. Les sentències s’acaten i en tot cas es recorren.
En les democràcies la justícia no es decideix votant sinó mitjançant procediments judicials.
No es pot parlar d’ocupació simbòlica quan va ser una ocupació de més de tres dies amb
barricades i cadenes que només va terminar quan el llavors rector Ferran Sancho va
sol·licitar l'entrada dels Mossos d'Esquadra a la universitat.
Per cert, alguns que demanen el dret a ocupar els edificis de la Universitat després es
dediquen a agredir als estudiants que pensen diferent, com ho van fer fa uns mesos amb
una carpa de l’entitat Societat Civil Catalana que fou trencada amb una navalla i al crit de
“feixistes” amb un pancarta que justificava aquesta violència amb el lema “Prou de feixisme
emmascarat. SCC fora de la UAB”. Amb amenaces com que “a la propera et clavarem la
navalla a la cara, no en la bandera.
Per tot l’exposat, el nostre vot és en contra.”
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “En aquesta moció es
tracta d’evidenciar i denunciar una situació injusta.
És curiós que les persones que presenten aquesta moció vagin en contra de determinades
injustícies, però a favor d'altres que elles mateixes propicien. Les injustícies, si es
produeixen lluny, no els hi agraden i s'han de denunciar. Però si aquestes injustícies es
produeixen a prop són justificables, i algunes fins i tot recomanables. Tot i que una injustícia
sempre és injustícia tant si queda a prop com lluny.
Tot plegat força cinisme.
Nosaltres, com que estem en contra de totes les injustícies, es produeixin a on es
produeixin. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Sincerament, considerem
que està massa polititzat i que tot perd l’essència per culpa dels extrems. El nostre vot serà
l’abstenció.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Agrair la regidora de la CUP
que hagi acceptat les modificacions proposades per ERC. Refermem el nostre compromís
amb la universitat pública de qualitat on la renda econòmica no comporti cap limitació
d’accés. Mesos enrere vam donar recolzament als quatre nois imputats pels fets de Can
Vies, dos dels quals són d’Arenys de Munt i donarem recolzament al grup Som27 i més
perquè considerem que la demanda d’11 a 14 anys de presó és clarament
desproporcionada pels fets ocorreguts.
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Hi votarem a favor.”
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; tres abstencions dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU; i un vot en contra, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

La regidora Sra. Paituví s’excusa i abandona la sessió.
PART DE CONTROL
12. INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, el següent:
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA
LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30
DIES (EXERCICI 2016)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de les
factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a l’aparició de la
factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre administratiu de factures o
plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura (termini legal són 30
dies) + número de dies per pagar la factura des de la data de conformitat (termini legal són
30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les que han
transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2016 des de la data de
registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que s’hagi efectuat el seu
pagament, s’eleven a un total de 0 factures i per un import total de 0,00 €.
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Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
30/09/2016

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
30/09/2016

30/09/2016

0

0,00 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/09/2016
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 € a data 30/09/2016.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació, quan
aquest existeix.”

13. INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, el següent:
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES ENTITATS
LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques han de
fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una metodologia comú i definit en el
RD 635/2014, de 25 de juliol.
INFORMO:
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Primer.- Que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament corresponents al
tercer trimestre de l’exercici 2016:
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents de
pagament

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

-0,94 dies

876.044,67 €

-19,99 dies

130.042,19 €

-3,40 dies

Segon.- Tots els ratis resultants del càlcul del període mig de pagament o pendent de
pagament poden prendre valor negatiu, bé perquè les factures han estat pagades abans de
que hagin transcorregut 30 dies naturals des de la presentació de la factura o bé, en les
factures pendents de pagament, si al final del període de càlcul encara no han transcorregut
en les operacions pendents de pagament aquests 30 dies.”

14. DESPATX OFICI
El Sr. Alcalde exposa que 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 208 a la 238,
ambdues incloses, des del 5/09/16 fins al 6/10/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 9
Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria d’organització: 1
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria d’activitats: 1
Resolucions en matèria de delegació de competències: 2
Decret 214/16, de 9/09/2016, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per al
2017.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/09/16 fins al 06/10/16, en matèria
de:
-

Espai Públic: 2
Seguretat: 4
Benestar Social: 2
Sanitat (cementiri):1
Urbanisme: 1

PRECS I PREGUNTES
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El Sr. Alcalde comenta que en la Junta de Portaveus el representant del PP ha demanat
excloure la pregunta 17, doncs havia quedat desfasada i les preguntes 21 i 27 es tractaran
de forma conjunta.

15. PREC DEL GRUP PP SOBRE L’ACONDICIONAMENT I MILLORA DE LA ZONA
DELS SEMÀFORS DEL CARRER RIAL BELLSOLELL ACCÉS A CARRETERA DE
SANT CELONI.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès l’estat deplorable en què es troba la senyalització dels semàfors d’accés a la carretera
des del Rial Bellsolell.
Atès que el desgast de la pintura a l’asfalt fa que els conductors no puguin discernir d’on han
de parar-se per poder canviar el sentit de pas del semàfor.
Atesa la manca de senyalització existent.
Prec: Demanem que per part de l’equip de govern es faci una actuació immediata a fi de
condicionar les zones esmentades i subsanar els defectes de senyalització existents.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, respon que es pregunten dos temes: un és el
semàfor, sobre el que l’Ajuntament fa gestions de forma continuada, i més ara arrel del canvi
de circulació de la riera. Respecte les senyals i els passos de vianants, es faran actuacions
en breu.

16. PREC DEL GRUP PP SOBRE MESURES DE SEGURETAT DEL TRÀNSIT.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que la circulació en sentit d’accés a la riera venint des del carrer Verge de Montserrat
presenta unes mancances de visibilitat evidents.
Atès que aquest fet provoca una situació d’inseguretat palesa en la seguretat del trànsit.
Atesa la manca de senyalització existent.
Prec: Demanem que per part de l’equip de govern es faci una actuació immediata col·locant
uns miralls que permetin tenir la visibilitat de la circulació en ambdós sentits a fi de garantir
la seguretat del trànsit en aquesta zona.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, respon que aquest és un dels punts negres del
poble, però costa buscar solucions, doncs si bé la proposta que planteja seria correcta,
portar-ho a terme, per tal que el mirall sigui efectiu, és complicat per les dimensions. Malgrat
tot, s’hi està treballant.

17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’EXCÉS DE VELOCITAT AL TRAM
D’ENTRADA A LA RIERA PEL CARRER DE LA COTXERIA.
El regidor Sr. Planas, en la Junta de Portaveus, ha demanat treure aquest punt del Ple i s’ha
acceptat.
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18. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE MESURES DE SANEJAMENT DELS
EMBORNALS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular volem saber si tenen previst el sanejament
dels embornals situats en tot el municipi a fi d’evitar embussos i inundacions innecessàries
amb les pluges venidores.
Pregunta: Tenen previst realitzar un pla de sanejament i actuació en els embornals del
municipi? En cas afirmatiu, en quin termini? De quina forma?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que la prova de què es fa el manteniment
és justament que tot ha anat correcte amb les pluges de la passada nit, i no hi ha hagut
problemes.

19. PREC DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. JOSEP M. JIMÉNEZ “XIMENIS” I GIL PER
REDUIR L’EXCÉS DE VELOCITAT ALS CARRERS DEL POBLE DESPRÉS DEL
CANVI DE DIRECCIÓ DE LA RIERA I GARANTIR LA SEGURETAT DELS
VIANANTS.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Prec que presenta el regidor Josep Manel Ximenis i Gil en representació del Grup majoritari
de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la
CUP d'Arenys de Munt.
La veritat és que com que dilluns es va canviar el sentit de circulació a la Riera, aquest prec
l'hauríem de canviar una mica tot i que pensem que encara és vàlid perquè hi ha un
problema d'excés de velocitat i el títol quedaria d'aquesta manera: per reduir l'excés de
velocitat als carrers del poble i per garantir la seguretat dels vianants.
El canvi de direcció del trànsit a la riera va generar tot un seguit de problemes socials i de
circulació que abans no existien.
Respecte als problemes de circulació volíem destacar-ne dos:
 Es va crear un punt negre al Rial Bellsolell amb la generació de cues importants,
quan aquest punt negre no havia existit abans.
 L'excés de circulació de vehicles per alguns carrers del poble que abans eren molt
més tranquils (Carrer Borrell, Rasa, Av. Del Remei, Av. De la Pau, carretera del
Cementiri). Un excés de circulació que s'està realitzant, en molts casos, amb excés
de velocitat.
Justament aquest excés de velocitat, especialment en una zona molt freqüentada per
infants, ja que és al voltant de l'escola de Sant Martí, és un problema.
Davant d'aquests riscos s'ha de posar solució ja que s'ha de millorar la seguretat viària,
garantint la seguretat pels vianants i evitant possibles accidents als carrers afectats per
excés de velocitat.
Per solucionar-ho es poden posar reductors de velocitat a aquests carrers, però,
considerem, que les bandes rugoses són molt molestes pels veïns, atès que fan molt de
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soroll, però una millor solució serien els coixins berlinesos, o de closca de tortuga, que
redueixen la velocitat i són molt menys sorollosos.
Aquests coixins s'han instal·lat en altres municipis i, tal com afirmen en aquests municipis,
els resultats són aclaparadors, ja que redueixen la velocitat dels vehicles, eviten riscos als
vianants i redueixen enormement la generació de sorolls.
Els per tot plegat que els hi demanem:
 que s'instal·lin a tots els carrers afectats per aquest excés de velocitat aquests
coixins berlinesos.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu que li donarà la raó pràcticament en tot, i
respecte el canvi de sentit de la riera, com ja no hi és, les actuacions es centren en altres
zones, i considera que els coixins berlinesos, malgrat també tenen un altre nom, són la millor
opció i ja se n’han sol·licitat alguns i s’està esperant per a la seva implantació.

20. PREGUNTA DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. JOSEP M. JIMÉNEZ “XIMENIS” I
GIL SOBRE EL PAGAMENT DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA RIERA
SENSE PERMETRE EL SEU FRACCIONAMENT.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec, tot dient que no reprodueix l’inici del prec,
doncs com ja figura a l’expedient, no incidirà novament. Afegeix que algunes de les
preguntes que s’incloïen ja van ser respostes un cop es va presentar a les comissions
informatives, però com encara manquen respostes, mantenen la pregunta en les parts no
respostes.
“PREGUNTA que presenta el regidor Josep Manel Ximenis i Gil en representació del Grup
majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les
sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe
escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el pagament de les contribucions especials de la
riera sense permetre el seu fraccionament:
Sabem que aquest dilluns s'han donat explicacions, quan vam presentar aquesta pregunta,
que va ser dijous passat, encara no s'havien donat aquestes explicacions, per tant veiem
que les preguntes que presentem a Ple fan el seu efecte. I la pregunta diu així:
Durant aquests darrers dies els veïns de la Riera, de l'Eixample i de la Rambla Francesc
Macià, han començat a rebre la notificació que han de pagar les Contribucions Especials de
l'obra d'asfaltat del seu tram de Riera.
Des de l'Equip de Govern sempre s'ha estat dient que el pagament d'aquestes Contribucions
Especials es podria fraccionar per facilitar a les famílies el seu pagament i que no fos una
càrrega impositiva que els hi generés problemes econòmics a l'hora de pagar-la.
Tot i els discursos de l'Equip de Govern, ara, en aquesta notificació, no s'informa de cap
forma per poder fer el pagament fraccionat.
Ans al contrari, es marca un venciment concret pel seu pagament, el 21 de novembre del
2016, i en la notificació s'adverteix que en el cas de no pagar-la abans d'aquesta data es
cobraran els recàrrecs de demora, un 5%, un 10% o un 20%, depenent de l'endarreriment
alhora de pagar-la.
Aquesta notificació ha espantat a força famílies que tenien previst fer el pagament
fraccionat, a part de les famílies que consideren que el cost d'aquestes obres l'hauria
d'assumir l'Ajuntament i tenen un contenciós administratiu posat.
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Més enllà dels discursos de l'Equip de Govern, volem saber:
- Si hi hauria, o no, possibilitat de fraccionar el pagament de les Contribucions
Especials? Ara ja sabem que si: anant a l'Ajuntament i tramitant una instància.
- Com és que no s'ha informat en la notificació de les Contribucions Especials?
- Com és que s'ha enviat aquesta notificació amb la informació dels recàrrecs de
demora del 5%, 10% i 20% perquè això ha fet confondre a la gent?
- I com és que les Contribucions Especials porten el venciment concret del 21 de
novembre, sense haver informat abans des de l'Ajuntament als veïns afectats?
- En el cas que es pugui fraccionar aquest pagament, que ja sabem que sí, es farà una
nova notificació amb un nou venciment?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna resposta, dient que sempre hi ha hagut la
possibilitat de fraccionament de les contribucions especials i així s’ha exposat en totes les
reunions que s’han fet, permetent-ho fins a 5 anys. A continuació diu resumidament: “1- Si hi
haurà o no, possibilitat de fraccionar el pagament de les Contribucions Especials?
Sí. Sempre hi ha hagut aquesta possibilitat. D’aquesta forma de pagament s’ha parlat des
del moment que es va començar l’expedient de contribucions especials, fa més de dos anys.
Entre altres coses, en les dues sessions informatives el 25 i 27 de febrer de 2014, jo mateix
hi vaig ser-hi en una d’elles i es va dir que es podrien fer en pagaments fraccionats fins a 5
anys; també es va publicar un díptic Ajuntament informa el març de 2014, amb les 10
preguntes més freqüents, que es va distribuir per les cases dels veïns de la Riera; de juny a
novembre de 2014 es va disposar d’un servei d’informació amb atenció personalitzada als
veïns del trams afectats de les obres i s’informava dels imports a pagar de manera
orientativa en funció dels terminis, fins a 60 mesos. La darrera notificació de l’ajuntament, a
maig de 2016, que informava de l’import definitiu a pagar, també esmentava la possibilitat de
fraccionar el seu pagament en un termini màxim de 5 anys.
2- En el cas que aquesta possibilitat sigui certa, com és que no s'ha informat en la notificació
de les Contribucions especials?
Les notificacions sobre les contribucions especials de maig ja informaven de la possibilitat
de pagament fraccionat. La liquidació que ha fet arribar als veïns l’ORGT són models
estandarditzats que no exposen el procediment per sol·licitar el pagament fraccionat. És per
això que l’ajuntament ha informat, a través del web municipal, Ràdio municipal i cartells al
mateix vestíbul, sobre la tramitació de les peticions a través d’un model d’instància elaborat
per aquesta finalitat. En aquest sentit, unes 100 persones ja s’han adreçat a l’ORGT i OAV
per informar-se’n. I actualment ja s’estan resolent favorablement les peticions.
3- Com és que s'ha enviat aquesta notificació amb la informació dels recàrrecs del 5%, 10%
i 20%?
Els recàrrecs són per Llei, i tota liquidació que genera l’ORGT ha de contenir unes dades
mínimes perquè aquesta sigui vàlida. Així, per exemple, cal identificar el subjecte passiu,
objecte tributari, etc.
Totes les liquidacions que genera l'Organisme de Gestió Tributària tenen el mateix format, i
el format és estandarditzat. I en aquest format de liquidació i el de tots els tributs, per a tots
els municipis, no només de contribucions especials, s'informa que en el cas que aquesta
liquidació no s'aconsegueixi cobrar dins del període en voluntària (que també s'indica en la
liquidació), aquesta liquidació passarà a ser cobrada en període executiu aplicant els
recàrrecs que marca la Llei general tributària, és a dir:
Artículo 28. Recargos del período ejecutivo.
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1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 161 de esta ley.
2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de
apremio.
3. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas
apremiadas.
4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo.
4- Com és que les Contribucions especials porten el venciment concret del 21 de novembre,
sense haver informat abans des de l'Ajuntament als veïns afectats?
Aquest és un tema de gestió interna de l'Organisme de Gestió, i amb una interpretació
favorable als veïns dels terminis de pagament en voluntària.
La Llei general tributària assenyala que els terminis de pagament en voluntària són:
Artículo 62. Plazos para el pago.
2. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la
Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Segons la normativa, doncs el termini hauria de ser per a les contribucions especials de
l’obra Riera el següent:
- Les liquidacions notificades entre el 1-15 setembre tenen termini de pagament fins el 20
d'octubre.
- Les liquidacions notificades entre el 16-30 setembre tenen termini de pagament fins el 5
de novembre.
- Les liquidacions notificades entre el 1-15 octubre tenen termini de pagament fins el 20 de
novembre.
Malgrat això, per garantir l’eficiència de la gestió de les liquidacions, l’Organisme, i per evitar
incidències dels diferents terminis que es podrien produir en funció de la data de notificació,
ha aplicat la interpretació més favorable al ciutadà, allargant el període voluntari de
pagament al termini de venciment més ampli possible.
5- En el cas que es pugui fraccionar aquest pagament, es farà una nova notificació amb un
nou venciment?
En relació als venciments i data de cobrament, des de l'Oficina d'Atenció de la Vila ja
s'informa del següent:
- Que des del moment que fan la sol·licitud els informem que ja poden considerar que
se'ls hi concedeix el pagament fraccionat, doncs aquest era el compromís polític del govern.
Tota petició de fraccionament es respon favorablement.
- També se'ls informa que tinguin en compte que els càrrecs del fraccionament són
efectius per part de l'Organisme els primers dies de cada mes en el núm. de compte facilitat
per aquest efecte. Per tant, se'ls hi diu que ho tinguin en compte pel proper mes.
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- I, alhora, també se'ls hi diu que l'ajuntament els notificarà l'acord de concessió per
correu ordinari, tot i que és difícil fer coincidir que rebin aquesta notificació abans que el
primer càrrec del fraccionament.
- A més a més, també es notifica per e-mail a qui ens l’hagi facilitat.”

21. PREGUNTA DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. JOSEP M. JIMÉNEZ “XIMENIS” I
GIL SOBRE LA CONCESSIÓ MUNICIPAL DE L’ESPAI “ELS RUCS DEL FAR” I EL
SEU ABANDONAMENT ACTUAL.
El Sr. Alcalde comenta que tal i com s’ha comentat en la Junta de Portaveus i durant la
celebració d’aquest Ple, aquesta pregunta s’unifica amb la plantejada en el punt 27 de
l’ordre del dia per part del grup municipal CIU, i es donarà una única resposta.
Així, el regidor Sr. Jiménez i el regidor Sr. Campasol han acordat que aquest darrer llegeixi
la seva pregunta amb la seva part expositiva i el Sr. Jiménez formuli seguidament les seves
preguntes.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“L’activitat que es desenvolupava als Rucs del Far fa temps que s’ha deixat de realitzar.
L’encarregat de la gestió d’aquest espai va comunicar a l’ajuntament la seva voluntat de
deixar l’activitat fa uns 14 mesos aproximadament. En el mateix moment de deixar l’activitat,
ja va fer palès l’interès de diferents emprenedors que s’oferien a portar el relleu del seu
negoci, respectant les instal·lacions actuals. Tots entenem que es tracta d’un espai públic i
com a tal, no es pot fer la transmissió a d’altres persones sense el corresponent concurs
públic, creant les bases necessàries. Dit això, posem de manifest les vegades que
l’interessat ha anat a l’ajuntament per tal de demanar que s’activi de la manera més
immediata possible, ja que es tracta d’una instal·lació amb bestiar, i no es pot deixar
abandonada, veient-se amb l’obligació de seguir comprant menjar i fent el manteniment
mínim per tal que tot continués amb les condicions mínimes i garantir que un cop es
procedís a la licitació pública, l’interès per l’activitat seguís viu.
També cal dir que la inversió realitzada per tal de poder engegar i continuar l’activitat va ser
considerable. Només com a exemple, per obtenir la classificació de Nucli Zoològic per part
de la Generalitat, ja va costar més de 3.500€, reformar la caseta annexa amb el permís
d’obres de l’ajuntament, més de 3.000€. Tot això sense parlar del cost d’adequar els
estables, condicionar un pou d’aigua, comprar el bestiar, tot el menjar corresponent, fer el
tancat, adequar un lavabo, en fi una inversió força quantiosa que en tot cas els hi podria
demostrar la persona que ho gestionava.
El proper mes de febrer caldrà renovar la llicència de Nucli Zoològic sinó es vol perdre
definitivament i actualment és molt difícil obtenir-les sinó impossible. Per aquest motiu,
actualment hi ha un sol xai en la instal·lació que alhora de mantenir el sentit de Nucli
Zoològic, el manté net d’herbes.
Cal destacar que aquesta activitat és totalment complementària i ajuda a potenciar les ja
existents en aquella zona. Els col·legis que visitaven les instal·lacions al llarg de l’any era
prou important, arribant a més de 1.000 alumnes.
També destacar la feina de conservació de l’entorn i recuperació d’una mina d’aigua, que
subministrava prou aigua per al bestiar.
Ja fa temps que venim destacant la mancança administrativa de l’ajuntament i les queixes
en aquest sentit són forces i diverses. Avui concretament ens referim a la licitació pública de
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l’espai que ocupa els Rucs del Far a Can Jalpí, però també ens podríem referir a la
concessió del Bar del Pavelló, a la Guingueta de la Pista Municipal, a la Guingueta de Can
Jalpí...
Tenint en compte això exposat, pensant en la urgència que suposa el fet de tenir un indret
tan bonic i en aquests moments gairebé abandonat, sabent que podem perdre la
classificació d’aquest espai com a Nucli Zoològic, i existint diferents empreses interessades
en la gestió, preguntem a l’equip de govern, com és que després de tant de temps encara no
s’ha posat remei a aquesta situació?”
Seguidament cedeix la paraula al regidor Sr. Jiménez per a fer les seves preguntes, que són
les següents:
- Quan va finalitzar la concessió per l'ús terrenys a 'Els Rucs de Far'?
- Quin ús es pensa donar a aquest espai?
- I quan sortirà a concurs la nova concessió?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu resumidament: “
 Quan va finalitzar la concessió per l’ús dels terrenys a ‘Rucs del far’?
El 29 de setembre de 2016.
 Quin ús es pensa donar a aquest espai?
L’informe proposta de l’expedient diu:
1. Des de l’any 2008 s’ha estat utilitzat la pedrera del Parc de Can Jalpí i entorn, béns de
propietat municipal, com a nucli zoològic, a través de concessió demanial, oferint
passejades amb ruc i carruatge pel parc, i una petita mostra d’aviram, oví i cabruna.
2. En data 23 de setembre de 2015 (Registre de sortida 2324/2015) es va renovar
l’autorització d’ocupació de domini públic, que anualment es renovava, pel període
comprés entre el 25 de setembre de 2015 al 24 de setembre de 2016.
3. Un cop finalitzi l’autorització actual és intenció de l’ajuntament continuar oferint als usuaris
del parc municipal de Can Jalpí el servei d’activitats de lleure i lúdiques relacionades amb
l’entorn natural del parc.
 I quan sortirà a concurs la nova licitació?
Tan bon punt finalitzi la tramitació amb el vistiplau del departament d’Intervenció.”

22. PREC DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ
SOBRE EL COBRAMENT INCORRECTE DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES I EL
RETORN A LES FAMÍLIES DELS IMPORTS COBRATS DE MÉS.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Prec número 2 que presenta la regidora Esther Sánchez i Sánchez, en representació del
grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015
sota les sigles de la candidatura d’unitat popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec
electa escollida per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el cobrament incorrecte de la taxa
d'escombraries i el retorn a les famílies dels imports cobrats de més:
Alguns usuaris de la deixalleria ens han fet arribar la seva queixa que en la liquidació de la
taxa d'escombraries, feta el passat 1 de juliol, no se'ls ha aplicat la bonificació per ús de la
deixalleria. A d'altres veïns no se'ls ha aplicat la bonificació per l'ús de la compostadora i a
d'altres no se'ls ha aplicat la bonificació total per l'ús de la deixalleria i de la compostadora.
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Alguns d'aquests veïns han acudit a l'Oficina de recaptació i se'ls ha verificat positivament el
compliment de les condicions per a gaudir de la bonificació.
Alhora, se'ls ha justificat aquest error en base a un error informàtic generalitzat.
Si aquesta informació és correcta (res ens ho faria dubtar) hem de concloure que la
bonificació de la taxa d'escombraries s'ha practicat de manera desviada respecte del que
estableix l'Ordenança Fiscal, que hauria afectat a una multitud de veïns amb dret a aquesta
bonificació i que aquesta errada seria imputable a l'administració pública. Desconeixem si a
l'Ajuntament o si a la Diputació, que en té l'encàrrec de l'exacció.
Atès que aquesta situació afectaria a una pluralitat indeterminada de veïns, demanem:
- Que s'ordeni la devolució d’ofici de tots els imports indegudament cobrats a les
famílies sense que calgui que cada veí hagi d'acudir a l'Oficina de recaptació a fer
explícita la seva queixa i reclamació.
- Que es faci divulgació generalitzada de les circumstàncies d'aquest error i
especialment de les mesures correctores adoptades, mitjançant notes de premsa, la
ràdio i el butlletí municipal.
- Que si l'errada s'ha generat en la Diputació, l'Ajuntament els manifesti la seva queixa
i, si s'escau contractualment, en reclami les compensacions establertes.
Compensacions que haurien de repercutir en els vilatans perjudicats per aquesta
errada.”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu resumidament: “- Que s'ordeni la devolució
d’ofici de tots els imports indegudament cobrats a les famílies sense que calgui que cada veí
hagi d'acudir a l'Oficina de recaptació a fer explícita la seva queixa i reclamació.
Aquesta incidència ha afectat a 187 rebuts, un 4% del padró.
La devolució d’ofici ja es va realitzar fa dies, en 160 dels 187 rebuts afectats, que
corresponen als veïns amb els rebuts domiciliats. No hem hagut d’esperar a què ens
arribessin les queixes dels afectats. A més a més, han estat notificats amb una carta de
l’organisme indicant que els hi farien la corresponen transferència de l’import indegudament
cobrat. Això ja fa dies que es va fer.
Hi ha una vintena de rebuts que es paguen sense domiciliar i s’estan fent gestions per
localitzar, cas per cas, perquè facilitin el núm. de compte per fer la devolució.
Hi ha una petita part, que són els que no han pagat, ni ha reclamat, i que estan en període
executiva amb el descompte corresponent.
- Que es faci divulgació generalitzada de les circumstàncies d'aquest error i especialment de
les mesures correctores adoptades, mitjançant notes de premsa, la ràdio i el butlletí
municipal.
No hi ha cap inconvenient en fer una nota explicant la incidència i com s’ha solucionat. En
qualsevol cas, com he dit abans, els veïns han rebut una carta de l’ORGT informant de la
devolució, i fem gestions amb els que no ho tenen domiciliat per tornar la diferència en el
compte corrent que ens indiquin.”

23. PREGUNTA DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I
SÁNCHEZ SOBRE LES BEQUES A INFANTS QUE ES VAN DONAR PER PODER
REALITZAR LES CATECOLÒNIES.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
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“Pregunta número 2 que presenta la regidora Esther Sánchez i Sánchez en representació
del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del
2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electa escollida per la CUP d'Arenys de Munt, sobre les beques a infants que es van
donar per poder realitzar les Catecolònies.
En el Pressupost participatiu pel 2016, des del nostre grup, vam presentar una proposta per
tal que a les famílies amb dificultats econòmiques se'ls hi pogués donar una beca perquè els
seus fills poguessin anar a les catecolònies.
Aquesta proposta va ser aprovada per votació popular i en el Pressupost pel 2016 es va
incorporar una aplicació pressupostària de 2.000 euros de 'Fons per Ajuts a Famílies per
colònies dels seus nens'.
Ara, dos mesos després de les principals colònies que es fan al poble, ens agradaria que es
fes una mica de balanç en el Ple d'aquesta iniciativa i voldríem preguntar:
- Quantes famílies s'han acollit a aquestes subvencions?
- A quants infants s'ha pogut beneficiar?
- De quin import promig han estat les beques?
- I també volem saber quina part de l'aplicació pressupostària s'ha gastat?”
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, informa que van interessar-se per la
convocatòria que era pública sis famílies, però només una va presentar la sol·licitud. La
resta, des de Serveis Socials es va considerar que se’ls hi havia de donar de facto. Per tant,
van ser cinc de Serveis Socials i una amb sol·licitud. Se’n van beneficiar nou infants, i
l’import promig va ser de 133,40 €. I la part de l’aplicació pressupostària que s’ha gastat és
de 1.201,00 €.

24. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE L’INFORME D’AUDITORIA DE PROTECCIÓ
DE DADES.
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“Atès que en el Ple extraordinari de 26/11/2015, el nostre grup municipal ja va fer constar
l’obligatorietat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de realitzar una auditoria de protecció de
dades de caràcter personal, segons l’article 96 de la LOPD i l’article 111 del seu Reglament.
Tenint en compte que el regidor de Comunicació es va comprometre a realitzar aquesta
auditoria, supeditada a rebre una subvenció per part de la Diputació de Barcelona.
Atès que el “Catàleg de Serveis 2016” de la Diputació de Barcelona vigent des del
18/12/2015 figurava una subvenció per “Auditories de compliment de les mesures de
seguretat en el tractament de dades de caràcter personal” i que el termini per sol·licitar-la
finalitzava el 30/09/2016.
Suposem que, a l’haver finalitzat el termini, aquesta subvenció ja ha estat sol·licitada. És per
això que preguntem, si ja disposem de l’informe d’auditoria. I en cas contrari, en quina
situació actual es troba l’auditoria de protecció de dades?”
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, diu resumidament: “Sí, s’ha demanat
a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis del 2016 un recurs tècnic.
Tinc aquí al davant el full de sol·licitud i llegeixo directament, és un recurs tècnic consistent
en “auditoria de compliment de les mesures de seguretat en el tractament de dades de
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caràcter personal”. El termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat fa molt poc, el 30 de
setembre, per això no tenim encara resposta. De seguida que en arribi us ho farem saber.”

25. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE L’ESTAT DE LA SUBVENCIÓ DEL PRIMER
CONCURS D’EMPRENEDORIA.
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“D’acord amb les bases del concurs de projectes d’emprenedoria d’Arenys de Munt, any
2015. En el seu punt tercer diu, que els beneficiaris seran “totes aquelles persones físiques i
jurídiques, empadronades o amb domicili social en el municipi d’Arenys de Munt i que
elaborin un projecte empresarial que s’iniciï en el municipi durant l’any 2015”.
D’acord també, amb el punt onzè de les mateixes bases, una de les obligacions dels
candidats és “acceptar les bases del concurs”.
Tenint en compte que el guanyador del primer concurs d’emprenedoria, any 2015, va
sol·licitar una bestreta d’acord amb l’article 10 de les bases del concurs, i que a dia d’avui
encara no ha iniciat l’activitat. Incomplint, per tant, les bases del concurs.
És per això que preguntem a l’equip de govern en quin punt es troba el compliment
d’aquestes bases i com pensen resoldre?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, informa que s’ha iniciat el procediment de
reclamació de la bestreta atorgada.

26. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI
2015.
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“D’acord amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, les entitats
sotmeses a l’àmbit d’actuació de la Sindicatura hauran de sotmetre al Ple de la corporació
perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i presentar-lo, degudament aprovat, a la
Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre.
Tenint en compte que segons el capítol IX, article 38 del ROM d’aquest Ajuntament,
estableix que la Comissió integrada per membres de tots els grups polítics es reunirà en els
terminis establerts per la Llei.
Que a dia d’avui, fins i tot ha vençut el termini per portar a Ple l’aprovació del Compte
general de l’exercici 2015, i que ni tants sols se’ns ha convocat a la Comissió Especial de
Comptes per al seu examen i estudi pertinent.
És per tot això que preguntem:
Quan pensen convocar-nos a la Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2015?
Quan tenen pensat portar-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació?”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, informa que de seguida que estigui a punt la
documentació es convocarà la Comissió especial de Comptes i es portarà al Ple de
l’Ajuntament per la seva aprovació.
El regidor Sr. Tarrés demana si pot concretar alguna cosa més.
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El regidor Sr. Sánchez diu que l’expedient encara està al Departament d’Intervenció i de
moment no es pot avançar dates.
El Sr. Alcalde recorda que l’Ajuntament actualment disposa d’un Interventor amb acumulació
de tasques amb una dedicació horària curta, i s’espera que la setmana vinent aquest tema
es resolgui aviat i es puguin desencallar molts temes.

27. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE L’ESTAT DE LA LICITACIÓ DE L’ESPAI DELS
RUCS DEL FAR A CAN JALPÍ.
Tal i com s’ha comentat en el punt 21, aquest tema ja ha estat tractat.

28. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Algunes coses que voldria matisar. En el tema de la
Taxa d'escombraries, aquesta que s'ha cobrat incorrectament, sóc una de les persones
afectades i és veritat que el dia 29 de setembre vaig rebre el retorn de la quota que se
m'havia cobrat de més, tot i això no sabíem si era una solució generalitzada o eren només
casos de gent que havia reclamat, ja que jo ho havia reclamat. Només informar que la carta
que se'ns havia d'enviar no se'ns ha enviat. Jo encara no l'he rebuda però encara es
possible que la rebem, perquè som a 13 d'octubre, si la bonificació va venir el dia 29, encara
pot arribar aquesta carta. Una informació que li volia fer.
L'altre tema que volia comentar, agraeixo les respostes que se'ns han donat en les dues
preguntes, no estic fent cap retrec, però de ben segur que conclourà amb nosaltres que tal
com s'ha enviat la informació sobre el tema de les contribucions especials de la Riera ha
creat una certa confusió. La gent que rebia la notificació, potser alguns veïns que no havien
escoltat la ràdio o no havien mirat les revistes de l'Ajuntament, al veure que hi havia
interessos de demora del 5, 10, 20%, van quedar esvarats perquè pensaven que això seria
el que els hi cobrarien d'interessos a l'hora de fraccionar els pagaments.
Per tant, no hauria estat malament poder ajuntar alguna informació amb la notificació.
Perquè al cap i la fi, la notificació, i ara li volia dir perquè l'he vist patint al llegir-ho en
castellà, però les notificacions ja portaven tot el que ha llegit vostè, però en català també. No
hauria fet falta que patis tant. Però no hauria estat de més, ja que les notificacions portaven
tres fulls, adjuntar un altre full donant la possibilitat de fraccionar els pagaments i poder
adreçar-los a l'Ajuntament per tramitar una instància. Segur que això hauria evitat que
alguna família s'hagués espantat i hagués recorregut a nosaltres per saber que estava
passant sobre aquests interessos tant cars.
Només eren dues qüestions per matisos i agrair la resposta que m'ha fet i una darrera
qüestió amb el tema dels aiguats que la gent del poble ha estat una mica preocupada, a la
pàgina web de l'Ajuntament no s'ha informat de res. No sé si és que no ha passat
absolutament res o com a mínim podíem haver posat alguna noticia que no hi havia hagut
cap incident. Perquè la gent ha recorregut a la pàgina web de l'Ajuntament i no hi havia
informació. Potser és que no hi ha temps. Però són només qüestions de detall.”
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El regidor Sr. Campasol vol insistir en la poca concreció respecte la data en la que es pot
tornar a donar una nova concessió pels rucs, doncs aquesta resposta no deu ser
satisfactòria per la persona que té la concessió i que va demanar fa 14 mesos de deixar-ho, i
ha continuat doncs l’Ajuntament no ha licitat novament la concessió. Demanen que
l’Ajuntament es posi en contacte amb aquest senyor per explicar-li la solució i que sigui
properament.
El regidor Sr. Sánchez fa referència als recursos que es tenen a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt i els que tenen altres Ajuntaments, comparant amb Premià, indica que amb una
diferència petita d’habitants, el pressupost i els ingressos estan molt per sota.
La regidora Sra. Sánchez diu que no li sembla bé que els vilatans paguin per les males
gestions que s’hagin produït en governs anteriors.
El regidor Sr. Sánchez diu que no es que s’hagin de pagar, sinó que ja s’estan pagant.

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