AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 13/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia disset de novembre 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 Lluís
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 encara tenim el ressò de la festa
major de Sant Martí, d’aquest mes de novembre, ben a prop, a punt d’acabar-la, amb els
actes que l’allargassen; però tenim el Ple ordinari de novembre, amb un ordre del dia que
s’ha publicitat, com sempre, a través de cartells, del web municipal, de l’emissora municipal.
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 13/10/2016.
El regidor Sr. Jiménez explica el sentit del seu vot. Diu textualment: “Vam fer una proposta
per evitar-nos haver de dir aquesta lletania que ‘tant li agrada’ al senyor Rabasseda,
incorporant-la directament a les actes dels plens i anar més per feina, però només
s’acceptava si el nostre text s’adaptava als gustos del Sr. Rabasseda i del seu Govern.
Evidentment, el nostre text el decidim nosaltres i no el decideix el Sr. Rabasseda. Per sort.
Però, si volem que aparegui a les actes dels plens l’hem de llegir íntegrament. Per tant, ho
farem.
Ara bé, demanem el mateix tracte amb tots els textos que es vulgui que apareguin a les
actes dels plens, perquè els primers a no llegir textos íntegres i incorporar-los directament a
les actes dels Plens, ha estat el Govern que fa resums de les parts expositives. Demanem
un tracte igualitari i republicà per a tothom i que no hi hagi uns privilegiats, el Govern, amb
majoria d’un partit republicà, i uns perjudicats, nosaltres. Si es poden fer resum de textos
que després s’incorporen íntegrament a les actes dels Plens nosaltres també ho hem de
poder fer.
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
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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.
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.
I dir que en els punts que presentarem, tant la regidora Esther Sánchez com jo mateix, les
mocions i els precs i preguntes, en tots els casos estem parlant 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, com a càrrecs
electes escollits per la CUP d'Arenys de Munt, i demanem que consti en acta i així ens
estalviarem de llegir-ho en les mocions i precs i preguntes que presentem.”
El Sr. Alcalde diu que s’incorporen a les actes tots els textos i expressions que es
manifestin, però el que no farà és incorporar d’ofici un text que diu que hem fet informes
jurídics no ajustats a normativa, però com ja s’ha demostrat, el Sr. Jiménez pot expressar
allò que desitgi doncs hi ha llibertat d’expressió.
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, per no estar d’acord
amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT
DEL 31/10/2016.
El regidor Sr. Jiménez tal i com ja ha exposat en el punt 1r, ha explicat el sentit del seu vot,
però demana que, malgrat no llegir-lo novament, quedi incorporat a l’acta i, per tant, es
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reprodueix a continuació: “Vam fer una proposta per evitar-nos haver de dir aquesta lletania
que ‘tant li agrada’ al senyor Rabasseda, incorporant-la directament a les actes dels plens i
anar més per feina, però només s’acceptava si el nostre text s’adaptava als gustos del Sr.
Rabasseda i del seu Govern.
Evidentment, el nostre text el decidim nosaltres i no el decideix el Sr. Rabasseda. Per sort.
Però, si volem que aparegui a les actes dels plens l’hem de llegir íntegrament. Per tant, ho
farem.
Ara bé, demanem el mateix tracte amb tots els textos que es vulgui que apareguin a les
actes dels plens, perquè els primers a no llegir textos íntegres i incorporar-los directament a
les actes dels Plens, ha estat el Govern que fa resums de les parts expositives. Demanem
un tracte igualitari i republicà per a tothom i que no hi hagi uns privilegiats, el Govern, amb
majoria d’un partit republicà, i uns perjudicats, nosaltres. Si es poden fer resum de textos
que després s’incorporen íntegrament a les actes dels Plens nosaltres també ho hem de
poder fer.
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.
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.
I dir que en els punts que presentarem, tant la regidora Esther Sánchez com jo mateix, les
mocions i els precs i preguntes, en tots els casos estem parlant 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, com a càrrecs
electes escollits per la CUP d'Arenys de Munt, i demanem que consti en acta i així ens
estalviarem de llegir-ho en les mocions i precs i preguntes que presentem.”
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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, per no estar d’acord
amb aquesta denominació.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.
El Sr. Alcalde diu que segons va acordar la Comissió del Nomenclàtor es modifiquen els
articles 4 i 5, respecte els membres que integren aquesta Comissió. Seguidament, llegeix,
resumidament, en la part dispositiva, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de data 15-5-2007 va aprovar el reglament regulador de la Comissió
Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt, i que aquest va ser publicat en el BOPB de
data 14-7-2007, en el seu text definitiu, per no haver estat objecte d’al·legacions.
Vist que des de llavors no s’ha produït cap modificació en el seu articulat, però sí s’han anat
actualitzant els membres d’aquesta comissió, essent aquesta darrera actualització la
realitzada per acord del Ple ordinari de data 13-10-2016, pel que es cessava als 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 i es procedia al
nomenament de nous membres.
Vist que l’art. 5è preveu que els membres d’aquesta Comissió siguin el president, que serà
l’alcalde o regidor en qui delegui, un representant de cadascun dels grups polítics municipals
i ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el seu patrimoni històric, fins un
màxim de 3 persones, a proposta del Consell de Cultura.
Vist que davant la convocatòria realitzada de la Comissió del Nomenclàtor, pel dia 3-112016, el Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, en
representació del Grup majoritari de persones que es va presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, amb registre d’entrada núm.
4044/2016, de data 31 d’octubre, van presentar escrit d’al·legacions, en el que, entre d’altres
assumptes, sol·licitaven que se’ls nomenés com a membres titulars de la Comissió del
Nomenclàtor i que es tornés a portar al Ple una nova proposta que els reconegui com a
membres de ple dret en aquesta Comissió.
Vist que aquest recurs va ser desestimat per Decret 261/2016, de 2 de novembre, doncs el
recurs de reposició afectava a la convocatòria de reunió realitzada per l’Alcaldia, i es basava
en el fet que la Comissió del Nomenclàtor no és considerada com una comissió informativa
en base a la definició que d’aquesta realitza l’art. 123 del RD 2568/1986, i que, a més, tal i
com indica l’art. 1 del reglament regulador, aquesta Comissió és un òrgan municipal de
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participació ciutadana, motiu pel que es va mantenir la convocatòria tot indicant s’estudiaria
una modificació del reglament, per a poder fer més àmplia la participació com a membres de
la Comissió.
Vist que en la reunió realitzada en data de 3-11-2016 es va aprovar la modificació de l’art. 4 i
de l’art. 5, en el sentit que quedessin redactats de la següent manera:
Article 4. “La Comissió Municipal del Nomenclàtor estarà integrada per representants dels
grups municipals amb presència al consistori, els regidors no adscrits, si s’escau, per
ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el seu patrimoni històric, per
persones convidades puntualment i per tècnics assessors de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
El nomenament i el cessament dels membres de la comissió es realitzarà per acord del Ple
Municipal.”
Article 5. “Seran membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor:
- El President: l’alcalde o regidor en qui delegui.
- Un representant de cadascun dels grups polítics municipals i regidors no adscrits,
si s’escau.
- Un representant de l’Arxiu Històric Municipal.
- Ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el seu patrimoni històric,
fins un màxim de 3, a proposta del Consell de Cultura, si ho consideren necessari.
Seran també membres de la Comissió, amb veu però sense vot:
- El Secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
- Tècnics assessors de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
- Persones convidades puntualment. ”
Vist que el recurs de reposició va ser interposat contra l’acord del Ple de data 13-10-2016 de
modificació dels membres de la Comissió del Nomenclàtor, i per tant, l’òrgan competent per
resoldre recurs de reposició és el mateix que va aprovar l’acord.
Vista la proposta redactada pel Sr. Alcalde President en data de 4 de novembre de 2016.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar, tal i com s’indica en el Decret 261/16, de data 2 de novembre, les
al·legacions presentades pel Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther
Sánchez i Sánchez contra la proposta aprovada en el Ple de 13-10-2016 d’aprovació de la
modificació dels membres de la Comissió de Nomenclàtor, doncs l’art. 123 del RD
2568/1986, defineix com a comissions informatives aquelles integrades exclusivament per
membres de la corporació, i tal i com es va aprovar en el reglament regulador de la Comissió
del Nomenclàtor, aquesta està integrada, segons l’art. 5, a més de per representants dels
grups polítics municipals, per ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el
seu patrimoni històric, i per tant, aquesta comissió no és informativa, sinó que és, tal i com
indica l’art. 1, un òrgan municipal de participació ciutadana.
Afegir que el fet de no ser considerada una comissió informativa, en cap cas pot ser
considerada, comissió informativa especial, regulada en l’art. 124 RD 2568/1986, doncs els
membres que la integren, també han de ser exclusivament membres de la corporació.
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Segon.- Desestimar, en relació amb l’anteriorment exposat, el seu nomenament com a
membres titulars de la Comissió del Nomenclàtor, doncs l’art. 5 del reglament regulador
únicament permet formar part als representants dels grups polítics municipals, i ni el Sr.
Jiménez ni la Sra. Sánchez formen part de cap grup municipal, al ser regidors no adscrits.
Tercer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador de la Comissió Municipal
de Nomenclàtor en els articles 4 i 5, segons el text que figura a l’expedient i que forma part
d’ell a tots els efectes.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord inicial, així
com el text complet modificat del reglament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Cinquè.- Que si al finalitzar el període d’exposició pública no es presenten al·legacions o
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Sisè.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “En aquesta proposta no sabem si s’està modificant
el Reglament de la Comissió del Nomenclàtor o si s’està resolent al·legacions al punt
número 7 del Ple del 13 d’octubre.
Si s’estan resolent les al·legacions, el punt de l’ordre del dia està malament. I hauria de ser
‘resolució a les al·legacions presentades davant l’acord del Ple del 13 d’octubre del 2016,
sobre la modificació dels membres de la Comissió del Nomenclàtor’.
Si s’està modificant el reglament, els punts primer i segon dels acords no s’ajusten al punt
de l’ordre del dia del Ple.
Per tant, en aquesta proposta s’estan barrejant coses que no són similars, tot i que a algú li
puguin semblar. Una cosa és la modificació del reglament i una altra cosa la designació del
membres de la Comissió.
Anant a la modificació del reglament.
Si es diu que és un òrgan de participació ciutadana, no entenem com és que es limita i es
restringeix la participació ciutadana, impedint que assisteixen vilatans a aquesta Comissió.
Si mirem què diu el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
aprovat per Ple el 9 de març del 2006, en el seu article primer ‘Dret de participació’ diu:
‘Totes les persones (estem parlant de veïns i veïnes d’Arenys de Munt) tenen dret a
intervenir en la gestió dels assumptes públics locals directament o mitjançant associacions
ciutadanes utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis i en aquest
reglament.’
I en el seu article 11è ‘Promoció efectiva dels drets de participació’ diu: ‘1. L'ajuntament
promourà l'exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest capítol
facilitant el seu desenvolupament i amb la voluntat de deslliurar aquells obstacles que
dificultin aquest exercici.
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2. D'acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular, es
poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte dels assumptes
que tenen a veure amb l'activitat de l'ajuntament.’
Per tant, veiem que en la modificació que es presenta avui es restringeix la participació
ciutadana a 4 vilatans concrets, 1 de l’arxiu històric municipal i 3 a proposta del Consell de
Cultura.
On és la promoció de l’exercici efectiu dels drets de participació dels veïns i veïnes d’Arenys
de Munt?
Que hi diu la regidora de Participació a aquesta restricció?
Segons va dir l’Alcalde en la Comissió Informativa, aquesta decisió de restringir la
participació a 4 veïns del poble la van prendre els membres no polítics de la Comissió del
Nomenclàtor, perquè, segons se’ns va dir, s’havia de ser un expert en temes de
coneixement del poble.
I la pregunta és: uns veïns poden restringir la participació, en òrgans de participació, a altres
veïns?
Entitats culturals, entitats de lluita feminista, entitats esportives, entitats mediambientals, per
dir algunes, no poden participar en aquest Consell? Qui considera que no són experts en
temes de coneixement del poble?
Per altra banda, si aquest és un òrgan de participació ciutadana, perquè es va excloure, en
el Ple anterior, com a membres de la Comissió, a regidors de l’Ajuntament? Que és evident
que tenen un interès legítim en els assumptes que tenen a veure amb l'activitat de
l'ajuntament?
I si és un òrgan de participació ciutadana, com és que, ara, s’ha de fer una modificació del
reglament per incloure als regidors de l’Ajuntament? Que és que no tenen dret a participar?
Quan aquest dret el tenen reconegut en el Reglament de Participació?
Parlem de la desestimació de les al·legacions.
Tant la regidora Esther Sánchez com jo vam presentar al·legacions en nom de la nostra
assemblea de la CUP contra l’aprovació del punt 7è del Ple del 13 d’octubre del 2016, sobre
la modificació dels membres de la Comissió del Nomenclàtor, perquè, com a regidors, no
podem ser exclosos de les reunions dels òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament –i molt
menys dels òrgans de participació– i, al fer-ho, com es va fer en aquell Ple, s’estan
conculcant drets fonamentals bàsics dels regidors, com el dret a participar en els assumptes
públics, recollit en l’article 23 de la Constitució Espanyola. De ben segur que aquest dret
fonamental també estarà recollit a la Constitució Catalana, com ho està en qualsevol
constitució democràtica.
Ara veiem que, en la proposta que es presenta avui a Ple, segons l’acord primer i segon
se’ns desestimen les nostres al·legacions impedint-nos participar a la Comissió, però,
contradictòriament, l’acord tercer modifica el reglament perquè nosaltres, com a regidors,
puguem participar en aquesta Comissió. Per tant, s’acaben estimant les al·legacions.
Tot plegat evidència que estan immersos en un desgavell monumental. No saben el que fan.
Ens preguntem si vostès saben que és el que estan portant a Ple i les contradiccions legals
que estan realitzant?
Però com sempre diran que tenen un bon assessorament jurídic, que fan el que els hi diuen
els tècnics, etc, etc, etc, però, mentre hi hagi resolucions que afavoreixin els seus interessos
personals vostès aniran fent.
Per cert, l’informe jurídic diu que la ‘Comissió del Nomenclàtor’ no és una ‘Comissió
Informativa Especial’, que és un òrgan de participació. Doncs si és així, potser que comencin
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a plantejar de canviar-li el nom, li treguin el nom de ‘Comissió’ i li posin el de ‘Consell’,
‘Consell del Nomenclàtor’, com tots els òrgans de participació.
Per tot plegat, per aquest desgavell monumental que estan muntant, perquè s’impedeix la
lliure participació dels veïns i entitats del poble en un òrgan de participació ciutadana, perquè
es desestimen unes al·legacions que després s’acaben estimant, nosaltres votarem en
contra.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “En el Ple anterior, nosaltres
ja vàrem citar jurisprudència que feia referència a què els regidors no adscrits tenien dret a
formar part de les comissions del consistori. Creiem que no era necessari fer la modificació
del reglament però tanmateix ens alegrem que s’hagi inclòs als regidors, que és la finalitat
que es perseguia i el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament, el següent: “El Grup
Municipal del Partit Popular creiem que es tenen que estimar les al·legacions i formar part
de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Només dir que aquesta comissió té de tot, menys
de comissió de participació, veient els representants en el 2013 i comparant amb la
modificació que s'ha fet ara de nomenaments, només han canviat en Josep Manel Ximenis
per la Maria Ballester, però continuen formant part les mateixes persones, fins i tot les
persones coneixedores de l'onomàstica d'Arenys de Munt.
Si això és fomentar la participació, no tinc res més a dir.”
El Sr. Alcalde diu que la participació en el poble està oberta a tothom i hi ha molts espais de
participació. A més, una persona que pugui estar interessada en formar part del
Nomenclàtor, pot formar-ne part com a interessat o pot arribar a ser-ne membre. El fet que
es demani que es tingui coneixement i es faci un comitè d’experts, és per tal que es pugui
donar una opinió experta i qualsevol ciutadà pot portar les seves propostes per tal que els
regidors allà representats puguin defensar la seva postura. Aquesta comissió és assessora i
experta. Sembla curiós que els regidors als que s’està incloent siguin els únics que votin en
contra.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “És una mica el desgavell de tot plegat.
I evidentment que nosaltres som els que votarem en contra perquè, no només ho farem per
aquest desgavell, de si es desestimen les nostres al·legacions malgrat que se’ns acaben
incorporant, això és el de menys, perquè al cap i la fi nosaltres tenim els drets que tenim i
aquests no es poden vulnerar, ni es poden conculcar, com he dit abans. Sinó que pensem
que no pot ser que en un consell de participació estigui exclosa la participació dels veïns
d’Arenys de Munt a 4 persones en concret. Entenem que hi ha altres entitats que podrien
participar en aquesta comissió, entitats com entitats culturals, entitats de lluita feminista,
perquè probablement falten noms de dones als carrers i al nomenclàtor del poble, i també
haurien de poder dir la seva, i altres entitats del poble que també haurien de poder dir la
seva.
Nosaltres entenem que aquesta participació s’ha d’ampliar a tots aquests altres sectors. No
només s’ha de restringir a només 4 persones concretes.
Perquè molt probablement aquestes 4 persones entre elles acaben decidint qui pot formar
part del consell o no.”
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La regidora Sra. Ballester diu, resumidament, el següent: “Per si algú s’ha perdut després de
les intervencions anteriors, volia aclarir que en la reunió es va aprovar que assistissin els
regidors no adscrits i que, de fet, la Sra. Sànchez hi era, en la reunió, però que ella mateixa
va decidir abandonar-la i també voldria que quedés clar que si alguna entitat feminista i de
reivindicació d’altra mena vol venir a la comissió, també pot fer-ho.”
La regidora Sra. Sánchez dóna les gràcies a la Sra. Ballester per convidar-la a les
comissions, donat que és regidora de l’Ajuntament.
El regidor Sr. Jiménez, en la contrarèplica, diu textualment: “Per si ens hem perdut una mica,
a partir de determinades intervencions, hem de dir que les persones i entitats que hi
participen han d’estar convocades. I la convocatòria d’aquesta comissió no es fa pública. Per
tant, és difícil que les entitats puguin apuntar-se a participar obertament.
I, a més, si s’apunten a participar, serà sense veu ni vot, tal com diu el mateix reglament.
Per tant, podem anar fent bullir l’olla, però la realitat és aquesta, la participació està
restringida en aquesta comissió.”
El Sr. Alcalde diu que no hi ha desgavell sinó ordre, doncs aquesta modificació és per poder
adaptar el reglament i que els regidors que votaran en contra puguin participar amb aquesta
adaptació.
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 dos vots en contra, dels regidors,
En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez.

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS
DAVANT L’ACORD DEL PLE DE 12/05/2016, SOBRE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LA RIERA.
El Sr. Alcalde diu que llegirà la part dispositiva però fa una breu explicació indicant que
algunes de les al·legacions presentades eren referents a canvis de titularitat dels immobles
durant la tramitació de l’expedient, o per venda o per mort, i altres que ja havien estat
resoltes en les fases inicials. Dels aproximadament 300 immobles afectats per les
contribucions especials, s’han interposat una vintena de recursos.
Seguidament, llegeix, resumidament en la part dispositiva, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que l’acord del Ple municipal en data 15-5-2014, va aprovar provisionalment la
imposició de contribucions especials per les obres de la riera i la relació de contribuents i les
quotes individuals; i en el Ple municipal en data 18-9-2014, es va elevar a definitiu aquell
acord.
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Vist que l’acord del Ple municipal de data 12-5-2016, va aprovar la modificació de la relació
de subjectes passius i de les quotes individuals, respecte l’acord de data 18-9-2014.
Vist que per resolució d’Alcaldia-Presidència 96/16, de data 13-5-2016, s’aprova la liquidació
definitiva corresponent a les contribucions especials de referència, en base als acords de
Ple ja esmentats.
Vist que davant de l’acord de Ple de data 12-5-2016 i la resolució d’alcaldia de data 13-52016 es van presentar els següents recursos de reposició:
NUM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NUM.
REGISTRE
2474
2489
2490
2491
2528
2367
2395
2396
2398
2405
2460
2461
2471
2472
2473
2181
3495
3592
3602
3733
3784
4177
4200

DATA

INTERESSAT

06.07.16
07.07.16
07.07.16
07.07.16
12.07.16
30.06.16
01.07.16
01.07.16
01.07.16
04.07.16
06.07.16
06.07.16
06.07.16
06.07.16
06.07.16
17.06.16
06.10.16
11.10.16
11.10.16
18.10.16
19.10.16
7.11.16
8.11.16

ACV i MSC
ECV
ECV
ECV
SMA
JRC
MRCA
MRCA i JMR
FCR
FRM
EVA
CHP
CVE
CVE
CVE
Bisbat de Girona
AFR
MRRT
VRU
SMC, en representació de TCR

Vist l’informe jurídic emès en data 4-11-2016 en resposta a les al·legacions presentades,
que s’adjunta a l’expedient.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar els recursos de reposició interposats contra l’Acord del Ple municipal de
data 12/05/16, d’aprovació de la modificació de la relació de subjectes passius i de les
quotes individuals, pels següents motius:
Recurrents 1 a 15:
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A) sobre les denúncies relatives a una suposada existència de defectes procedimentals:
tant l’acord del Ple municipal de data 12/05/16, d’aprovació de la modificació de la relació
de subjectes passius i de les quotes individuals com la Resolució d’Alcaldia-Presidència
nº 96/16, de data 13/05/16, d’aprovació de la liquidació definitiva corresponent a les
contribucions especials de referència, han estat correctament notificats a tots els
interessats i en relació als mateixos s’ha atorgat la possibilitat d’interposar recurs de
reposició amb caràcter potestatiu al recurs contenciós-administratiu, i per tant, no hi ha
cap tipus d’indefensió, tota vegada que els interessats han pogut fer valer els seus drets
mitjançant la interposició dels recursos corresponents.
Els dos acords municipals impugnats duen causa dels anteriors acords municipals
adoptats en el present expedient: l’adoptat pel Ple municipal en data 15 de maig de 2014,
que va aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials i la relació de
contribuents i les quotes individuals; i l’adoptat també pel Ple municipal en data 18 de
setembre de 2014, pel que es va elevar a definitiu l’acord d’imposició de les contribucions
i aprovar la relació de subjectes passius i quotes, i concretament, es justifica l’acord del
Ple municipal de data 12 de maig de 2016, en els informes i propostes obrants a
l’expedient, en concret en l’informe 11/2016 de Secretària i l’informe emès pels Serveis
Tècnics, ambdós de data 25 d’abril de 2016, amb motiu de les modificacions produïdes
durant el tràmit: la determinació de la base imposable amb base al cost final de l’obra un
cop executada, els canvis de titularitat per defuncions, els canvis d’adreça i transmissions
de finques correctament notificades a l’Ajuntament, l’estimació d’algunes de les
al·legacions presentades en relació a l’acord municipal de setembre 2014, la incorporació
de modificacions cadastrals i la correcció d’errors materials pel que fa als coeficients dels
distints departaments que conformen la finca de Rbla. Francesc Macià, nº 63. Ambdós
actes administratius han estat adoptats per l’òrgan competent, en un cas, el Ple,
encarregat de la imposició i ordenació de les contribucions, i en l’altre, l’AlcaldiaPresidència, encarregat d’aprovar les liquidacions.
B)

sobre les denúncies relatives a una suposada inexistència de benefici particular per les
finques afectades: es tracta d’al·legacions ja formulades en les anteriors fases
procedimentals, anteriorment ja desestimades i que es troben igualment ‘sub iudice’, en
seu dels recursos contenciós-administratius interposats actualment, pendents de
resolució. Igualment, és evident que es tracta d’al·legacions extemporànies en relació als
acords impugnats, de modificació de la relació de subjectes passius i de quotes
individuals i d’aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions.
Malgrat l’anterior, ens remetem als informes i resolucions ja obrants a l’expedient, on es
justifica que les obres a executar suposen un especial benefici als propietaris i que es
refereixen a l’execució de serveis urbanístics mínims inexistents a l’actualitat, sense que
hi hagi un interès general que pugui concórrer en altre tipus d’obres o serveis. La
distribució del repartiment del cost del 50% ajuntament i 50% veïns és el criteri seguit per
l’Ajuntament, sustentant en pronunciaments judicials (recurs ordinari nº 418/2001 seguit
davant el Jutjat contenciós-administratiu nº 1 de Barcelona).

C) sobre les al·legacions relatives al pressupost i la fixació del cost suportat: El cost real i
final de les obres executades consta perfectament detallat en els informes i propostes
obrants a l’expedient, en concret en l’informe 11/2016 de Secretària i l’informe emès
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pels Serveis Tècnics, ambdós de data 25 d’abril de 2016: s’indica el cost total de la
obra, inclosos treballs pericials i redacció de projectes, direcció d’obra, etc., és de
1.671.398,67€. Així mateix, l’Ajuntament ha rebut les següents subvencions, que sumen
un total de 997.784,50€. Per tant, el cost final de l’obra és la diferència, és a dir
673.614,17€, essent el 50%, és a dir, 336.807,08€ la base imposable de les
contribucions especials.
D) sobre les al·legacions relatives al mòdul de les contribucions especials i els seus criteris
de ponderació: es tracta d’al·legacions extemporànies en relació als acords impugnats,
de modificació de la relació de subjectes passius i de quotes individuals i d’aprovació de
la liquidació definitiva de les contribucions. Els mòduls i criteris de ponderació del
repartiment aplicats no han experimentat variació respecte als que ja constaven
incorporats a l’expedient, que en el seu dia ja van ser objecte de les corresponents
al·legacions i informes i resolució, als que ens remetem en el procedent.
Recurrent 16 sobre les al·legacions relatives a la sol·licitud de determinades bonificacions i
exempcions: es tracta d’una al·legació extemporània en relació als acords impugnats, de
modificació de la relació de subjectes passius i de quotes individuals i d’aprovació de la
liquidació definitiva de les contribucions. A més, es tracta d’una al·legació que ja va ser
formulada en anteriors fases procedimentals, informada i ja resolta en sentit desestimatori,
essencialment amb fonament a què a la vista dels distints usos que acull actualment
l’immoble de referència, no concorren els requisits previstos a l’article IV de l’Acord signat
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu en ordre a poder aplicar l’exempció subjectiva
sol·licitada.
Recurrent 18 sobre les al·legacions relatives a la sol·licitud de determinades bonificacions i
exempcions: l’exempció que sol·licita no es troba compresa dins cap dels supòsits previstos
al capítol IV, d’exempcions i bonificacions, de la vigent Ordenança Fiscal General municipal
reguladora de les contribucions especials. El fraccionament o suspensió del pagament de la
liquidació s’haurà d’efectuar, en el seu cas, davant l’organisme competent del cobrament, en
aquest cas l’Organisme de Gestió Tributària.
Recurrents 17, 19 i 20: sobre canvi de titularitat: en virtut de l’art. 12.3 de l’Ordenança
municipal, els interessats no han donat compliment respecte a l’obligació de notificar la
transmissió en el termini d’un mes des de la data d’aquella que, segons consta a la
documentació aportada, va tenir lloc el 29 d’octubre de 2014, per quin motiu procedeix
mantenir a qui constava com a subjecte passiu.
Segon.- Notificar aquestes resolucions/acords, als interessats als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde exposa que els interessats són els que s’ha anomenat com a recurrent “x” per
no dir els seus noms. A més, comenta que moltes de les al·legacions presentades ja van ser
presentades anteriorment, i van ser desestimades, i per tant, es dóna la mateixa resolució.
Seguidament, demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “En relació a la proposta de
resolució dels recursos de reposició presentats davant l’acord del Ple del 12 de maig del
2016 sobre les contribucions especials de la riera i després d´estudiar exhaustivament
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l’informe sobre els escrits de recurs de reposició presentats emès per l’assessoria externa
professional, i un cop contrastades les xifres tant del cost de l’obra, com de les subvencions
rebudes i el conseqüent import final a repercutir que genera, reduït al 50%, la base
imposable de les contribucions especials, hem pogut comprovar, llevat d’error o omissió, el
correcte càlcul de les mateixes, així com que no hi ha defectes procedimentals en la
mateixa.
Tanmateix, de l’informe de Secretaria, que es basa i fonamenta en similars criteris que
l’assessoria externa, se’n dedueix la mateixa conclusió.
Per tot l’exposat i alhora reiterant-nos en el sentit del vot que vam pronunciar en el Ple
municipal del passat 12 de maig del 2016, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Nosaltres, des de la CUP, en el plens de maig i
setembre del 2014 ens hem manifestat en contra de les contribucions especials de la Riera.
També ho vam fer en el Ple del 12 de maig d’aquest d’any.
Per coherència mantindrem el nostre vot en contra i ho farem perquè sempre hem pensat
que tot s'havia treballat amb presses i improvisacions. Evidència d’això són les 48 famílies
que van presentar al·legacions contra aquest expedient, les 20 que ara han presentat recurs
de reposició i el contenciós administratiu que arenyencs i arenyenques han hagut
d’interposar contra l’Ajuntament.
En la resolució que es porta avui a Ple es desestimen tots els recursos de reposició que
s’han presentat. Com era d’esperar.
I es desestimen amb arguments jurídics. Com era d’esperar. No importa el problema que
plantegin, sempre hi ha un argument jurídic que dóna la raó a aquest Govern. I si no li dóna,
s’adapta perquè li acabi donant.
A aquest Govern no li fa falta buscar solucions polítiques, ni emfatitzar amb els problemes
dels veïns, ni cercar la via del diàleg. Des d’aquest Govern sempre s’imposen els arguments
jurídics.
Poc importa que una família hagi presentat un recurs perquè no pot pagar aquestes
contribucions. Es passa el mort a la Diputació i en tot cas ja serà aquest organisme el que
imposarà recàrrecs o embargaments. Es podia haver aprofitat per informar a aquesta família
que podien acudir a Serveis Socials de l’Ajuntament, però molt probablement també se’ls hi
hauria dit que no, perquè no hi ha prevista cap ajuda per pagar aquestes contribucions.
Poc importa que altres famílies ja no siguin titulars de l’habitatge que es grava amb aquestes
contribucions. Tant és que ja no siguin propietaris des de fa temps. Hauran de pagar les
contribucions, tant si volen com si no. Quin és el principal argument? Que no han complert
l’ordenança i que havien d’haver notificat un mes després del canvi de propietat a
l’Ajuntament. Tant era que no ho sabessin.
Poc importa que hi hagi un contenciós administratiu contra aquestes contribucions. Quantes
reunions ha tingut aquest Govern amb aquests veïns? S’ha buscat la via del diàleg, la via de
l’entesa?
Això sí: tot molt ben embolcallat per un informe jurídic d’una empresa externa, d’un gabinet
jurídic – Pérez López advocats associats, SLP – que interpreten la llei de la forma més
estricta possible i més restrictiva possible. Per això se la contracta, perquè acabi dient el que
vol sentir aquest Govern.
A imatge i semblança del Govern espanyol, el govern d’Arenys de Munt, aplica la llei de
forma estricte, sense cap possibilitat de solució acordada en funció d’alguna problemàtica
concreta. No, acords? Cap. Aquí s’aplica la llei i ‘punto’. I sinó, s’adapta a allò que els
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interessa als que governen. I si els afectats ho consideren injust, doncs que se’n vagin al
jutjat.
Poc importen els problemes de la gent.
Malgrat això, el Govern continuarà considerant que fan les coses molt ben fetes. O com a
molt diran, de forma cínica, que no són perfectes, que cometen errors, que són humans, que
tenen majoria, que han de governar, que han de prendre decisions... Però els problemes
dels veïns continuaran igual.
I ja per acabar, una darrera qüestió. Aquestes famílies, a les quals se’ls hi desestimen els
recursos de reposició, podran sol·licitar el fraccionament del pagament de les contribucions
especials? O ja no tenen dret per haver exercit els seus drets?
Des de la CUP sempre hem votat en contra d’aquestes contribucions, serem coherents i ho
continuarem fent.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular creiem que és just i coherent l'aplicació de la Llei, dit això el que també es té que
tenir en compte són les formes. I aquí sí que trobem una manca de voluntat política com és
el recurrent 18, al que refereix sobre les determinades bonificacions i exempcions.
Com també el recurrent 17,19 i 20 sobre el canvi de titularitat.”
El Sr. Alcalde diu que, com que hi ha llibertat d’expressió, tothom pot fer populisme, tothom
pot dir que l’ajuntament és autoritari i que no ajuda a la gent que no pot pagar, però la
realitat és que hi ha 77 persones que han demanat el fraccionament/ajornament, i que els
que han presentat al·legacions també el poden i han pogut demanar. Però que aquest criteri
de contribucions especials s’ha fet servir per altres carrers del poble i es crearia
discriminació.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Veig que diu que es fa populisme quan evidenciem
que la gent no pot pagar. Bé, és qüestió només de mirar la proposta.
Aquí hi ha una al·legació que diu: ’la recorrent número 18 (s’està referint a uns veïns, ‘la
recurrent’ és una paraula tècnica que, al cap i la fi, s’està referint a una família d’Arenys de
Munt, persones amb noms i cognoms, persones físiques que tenen problemes concrets)
manifesta que no pot fer front al pagament de les contribucions degut a la seva situació
econòmica’. Solució: se li diu que se li desestima la seva al·legació i se li diu que se’n vagi a
l’Organisme de Gestió Tributària que és el competent del cobrament en aquest cas. Jo no sé
si això és fer populisme o no. No sé si votar a favor d’aquestes coses és sentit comú o no.
Però la veritat és que aquesta família té un problema concret.
De la mateixa manera que hi ha altres famílies que també tenen problemes concrets que
se’ls farà pagar unes contribucions d’uns habitatges que ja no tenen des de fa temps. Una
des del 2014, des del 29-11-2014, una altra des del 2-09-2014 i una altra des del 5-02-2015.
I se’ls farà pagar a ells perquè les seves al·legacions es desestimen totes.
Bé, això sí que és tenir sentit comú.
I agraeixo que digui que les famílies que han presentat al·legacions ara podran demanar el
fraccionament perquè probablement algunes ho necessitaran.
En qualsevol cas, preocupar-se per la gent que no té recursos i té problemes no crec que
sigui una qüestió de populisme sinó que és una qüestió de problemàtiques concretes.”
El Sr. Alcalde diu que cap govern d’Arenys de Munt s’ha preocupat més per les persones
sense recursos, i s’han donat molts ajuts en aquest sentit.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El regidor Sr. Planas diu que els ha escoltat amb molta atenció i parla amb sentit comú
doncs considera que la riera ha d’estar asfaltada i en aquest sentit va votar a favor de la
urbanització de la riera, però que no considera just l’aplicació estricta de la llei, doncs falta
voluntat política de diàleg perquè creu que es podria haver fet alguna cosa més per
aquestes quatre famílies que han fet al·legat. Ha intentat que la seva explicació sigui lògica,
escueta i fàcil d’entendre i considera que la resposta del Sr. Alcalde no és adient.
El Sr. Alcalde diu que estan complint la normativa, i tenen voluntat de diàleg i voluntat
d’escoltar, doncs fins i tot han sortit al carrer a escoltar als veïns, a part de deixar les portes
de l’Ajuntament obertes per tal que la gent pugui exposar les seves inquietuds.
El regidor Sr. Sánchez diu que parlant de sentit comú, aquest Govern en té i ha escoltat a
tothom, i hi ha gent que diu que no volen pagar, i altres que no volen pagar i a aquests
darrers se’ls ha escoltat i s’han aprovat fraccionaments o ajornaments fins a 5 anys i el
termini de sol·licitar els fraccionaments que era fins el 5 de novembre s’ha ampliat fins el 21
de novembre.
El regidor Sr. Planas agraeix les paraules del regidor Sr. Sánchez, doncs sap que s’ha atès
a la gent, però el seu sentit comú és tan bo com el d’ell, però hi ha 4 famílies que han fet
al·legacions i considera que no hi ha hagut diàleg.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Agraeixo les paraules del regidor Sànchez i, amb
aquestes paraules, entenem que li podem dir a aquesta família que té problemes que
s’apropi a l’Ajuntament que se li buscarà una solució. I a la resta de famílies que fins el 21
de novembre tenen temps per sol·licitar el fraccionament de les quotes.”
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 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, CUP i PSC; i tres vots en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas del grup
PP, i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
GUSAM SA DE LA NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
La regidora delegada de Transparència, Sra. Ballester, diu, resumidament, el següent:
“Abans de llegir directament la proposta d’acord, comento que els que es porta a aprovació
és l’actualització del servei, que es va iniciar l’agost de 2012 i que vista l’evolució i
l’increment de tasques i dedicació que ha anat assumint al llarg d’aquest any, ara cal
actualitzar, essencialment, l’annex en què s’especifiquen les hores, superfície a netejar i
necessitats específiques noves, com ho són la neteja de l’espai DISAM, o els serveis de
consergeria, per exemple.

_____
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Deixeu-me que destaqui de manera breu un parell de xifres: l’augment de la dotació que
realitzarà l’ajuntament és de 21.729,07€ i el total d’hores anuals que es realitzaran finalment
són: 17.025,75h i els motius del que aquí s’anomena “marge de benefici”.
Aprofito també per donar resposta a la pregunta que em va fer el Sr. Lluís Campasol en la
Comissió Informativa i que tot just vam acabar de repassar en la passada Junta de Govern
d’aquest dilluns: el Sr. Campasol va preguntar sobre la neteja de la pista municipal. Aquesta
neteja, especialment la del lavabo que resta obert també en caps de setmana es realitza en
dies laborals per part de qui en fa ús utilitzant les instal·lacions per a fer-hi activitats. En el
cas del mesos en què no hi hagi concessió administrativa del servei del bar, ho farà qui
assumeixi aquests serveis i, quan això no sigui així, els caps de setmana es demanarà
GUSAM que es faci càrrec de revisar-ho almenys 2 o 3 cops al llarg del dissabte i el
diumenge.”
Seguidament, llegeix, resumidament en la part dispositiva, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que en data 19 de juliol de 2012 el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acordar
encarregar a la societat municipal GUSAM SA, la gestió del servei públic de neteja d’edificis
municipals.
Vist que la clàusula 13 determina que l’Ajuntament pot introduir en el Contracte-Programa
les modificacions que l’interès públic exigeixi.
Vist que la clàusula 4 de l’encàrrec de gestió estableix que l’Ajuntament podrà ampliar
l’encàrrec a l’empresa GUSAM SA en la mesura que ampliï el nombre d’espais o edificis a
netejar.
Vist, així mateix, que les clàusules 8 a) i 9 b), entre les potestats i deures de l’Ajuntament, es
contemplen l’ordenació de les modificacions que l’interès públic exigeixi, garantint l’equilibri
financer del contracte-programa.
Vist que a la reunió de la Comissió de seguiment per a la neteja dels edificis municipals
celebrada el dimarts 30 d’agost de 2016, i segons consta a l’acta de la sessió es va prendre
el següent acord:
-

Proposar la modificació de l’encàrrec de la gestió de la neteja dels edificis municipals,
per tal de:
o

o

o

_____

Substituir l’Annex I que consta al contracte programa de l’encomana, per tal
d’actualitzar la quantitat, el temps i el lloc de les prestacions en què consisteix el
servei, incorporant tots aquells edificis i hores de neteja que s’han anat ampliant en
els darrers anys, segons els costos aportats per GUSAM SA.
Modificar l’Annex 4, estudi de costos, per tal d’actualitzar els costos derivats de
l’ampliació proposada al punt anterior, afegir a l’apartat de despeses el concepte
“Marge de benefici” i destinar-hi un 5% i dotar econòmicament una bossa d’hores
(283) per fer front a serveis extraordinaris que puguin sorgir durant l’any.
Modificar l’Objecte del Contracte-programa, per tal que l’empresa GUSAM SA pugui
prestar el servei de consergeria dels edificis municipals i altres béns immobles
sempre que sigui necessari, prèvia adequació de la dotació econòmica corresponent.
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o Modificar la clàusula 11 del Contracte-programa, que fa referència al període de

o

o

o

presentació de la Memòria anual per part de GUSAM SA, que haurà de quedar
redactada de la següent manera:
 Presentar una Memòria Anual dins el primer trimestre posterior a
l’acabament de l’any natural .........
Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de
Gusam, que haurà de canviar l’import anual de 211.594,59 euros per 260.748,86
euros, resultant una aportació mensual de 21.729,07 euros.
Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de
Gusam (segon paràgraf) que haurà de quedar redactat de la següent manera:
 Anualment, a proposta de la comissió de seguiment, es regularitzarà l’import
abonat amb l’import que realment pertoca, cas que l’aportació realitzada per
l’Ajuntament sigui inferior als costos reals del servei. En cas contrari, Gusam
no retornarà l’import rebut en excés i l’haurà de destinar a inversió per a la
millora de les condicions per prestar el servei.
Modificar la clàusula 15 del Contracte-programa, que fa referència a la regularització i
liquidació de l’encàrrec, que haurà de quedar redactada de la següent manera:
 L’Ajuntament regularitzarà el servei anualment, a proposta (...)

Atès que l’aplicació 1 121 920 44901 (servei de neteja d'edificis) del pressupost per a
l’exercici 2017 preveu saldo suficient per fer front a l’import objecte d’ampliació.
Vist l’informe proposta emès per la Regidoria de Coordinació i Economia en data de 6-112016.
Vista la documentació continguda en l’expedient, entre d’altra: el Contracte-programa signat
el 30 d’agost de 2012 entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i la societat municipal GUSAM
SA, la Memòria del servei de neteja dels edificis municipals presentada per GUSAM SA en
data 06/04/2016 i l’Acta de la comissió de seguiment de la neteja dels edificis de data 30
d’agost de 2016.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les modificacions acordades per la comissió de seguiment per a la neteja
dels edificis municipals, en la seva sessió de data 30 d’agost de 2016 i que són:
o

o

o
o

_____

Substituir l’Annex I que consta al contracte programa de l’encomana, per tal
d’actualitzar la quantitat, el temps i el lloc de les prestacions en què consisteix el
servei, incorporant tots aquells edificis i hores de neteja que s’han anat ampliant en
els darrers anys, segons els costos aportats per GUSAM SA.
Modificar l’Annex 4, estudi de costos, per tal d’actualitzar els costos derivats de
l’ampliació proposada al punt anterior, afegir a l’apartat de despeses el concepte
“Marge de benefici” i destinar-hi un 5% i dotar econòmicament una bossa d’hores
(283) per fer front a serveis extraordinaris que puguin sorgir durant l’any.
Modificar l’Objecte del Contracte-programa, per tal que l’empresa GUSAM SA pugui
prestar el servei de consergeria dels edificis municipals i altres béns immobles
sempre que sigui necessari, prèvia adequació de la dotació econòmica corresponent.
Modificar la clàusula 11 del Contracte-programa, que fa referència al període de
presentació de la Memòria anual per part de GUSAM SA, que haurà de quedar
redactada de la següent manera:
 Presentar una Memòria Anual dins el primer trimestre posterior a
l’acabament de l’any natural .........
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o

o

o

Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de
Gusam, que haurà de canviar l’import anual de 211.594,59 euros per 260.748,86
euros, resultant una aportació mensual de 21.729,07 euros.
Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de
Gusam (segon paràgraf) que haurà de quedar redactat de la següent manera:
 Anualment, a proposta de la comissió de seguiment, es regularitzarà l’import
abonat amb l’import que realment pertoca, cas que l’aportació realitzada per
l’Ajuntament sigui inferior als costos reals del servei. En cas contrari, Gusam
no retornarà l’import rebut en excés i l’haurà de destinar a inversió per a la
millora de les condicions per a prestar el servei.
Modificar la clàusula 15 del Contracte-programa, que fa referència a la regularització i
liquidació de l’encàrrec, que haurà de quedar redacta de la següent manera:
 L’Ajuntament regularitzarà el servei anualment, a proposta (...)

Segon.- Aprovar una ampliació de la dotació pressupostària que actualment s’està
transferint a GUSAM SA, per un nou valor de 260.748,86 euros, per tal de fer front a les
obligacions que es deriven de la modificació de l’encàrrec proposada.
Tercer.- Autoritzar i comprometre una despesa de 260.748,86 euros per a l’any 2017
imputables amb càrrec a l’aplicació 1 121 920 44901 del pressupost municipal.
Quart.- Donar publicitat del present acord al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament en compliment del que determina l’art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon vespre
a tothom. La proposta de la Comissió ens planteja una modificació de l’encàrrec de la gestió
de la neteja dels edificis municipals. La mateixa clàusula 4 del contracte programa preveu
que s’ampliï el nombre d’espais o edificis a netejar. Així com la clàusula 13 del mateix
contracte programa, preveu que es puguin introduir les modificacions que l’interès públic
exigeixi i, entre d’altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps i el lloc de les
prestacions en què consisteix el servei.
Però en cap cas contempla modificar l’objecte del contracte programa, i que l’equip de
govern intenta emmascarar dins la modificació de l’encàrrec de neteja dels edificis
municipals.
El que molt subtilment intenta fer aquest equip de govern és fer un nou encàrrec de gestió a
la GUSAM, S.A. per tal que pugui prestar el servei de consergeria dels edificis municipals i
altres béns mobles sempre que sigui necessari.
Si realment es vol fer un nou encàrrec de gestió, s’hauria de regir pel que estableix l’article
85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de bases del Règim Local, en la seva
modificació per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, on diu que els serveis públics de competència local hauran de
gestionar-se de la forma més sostenible i eficient.
Simplificant, i per no allargar-me gaire, es tractaria d’acreditar mitjançant memòria
justificativa elaborada que resulta més eficient i sostenible realitzar el servei a través de la
GUSAM, S.A. enlloc de la gestió pel propi Ajuntament, per al que s’hauran de tenir en
compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. A més, haurà de
_____
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constar en l’expedient la memòria justificativa de l’assessorament rebut que s’elevarà al Ple
per a la seva aprovació on s’inclouran els informes sobre el cost del servei, així com el
suport tècnic rebut, que hauran de ser publicitats.
L’informe d’Intervenció fa menció d’un estudi econòmic del 2012, on s’acredita l’eficiència de
realitzar la gestió de la neteja dels edificis municipals a través de la GUSAM, S.A. enlloc de
la gestió pel propi Ajuntament. Però en cap cas, ni aquest estudi econòmic ni cap altre que
nosaltres en tinguem constància, s’acredita l’eficiència del nou servei de consergeria.
Entenem que ens trobem davant d’un vici de procediment, i que si la seva intenció és
encarregar a la GUSAM, S.A. la gestió d’un nou servei, aquesta no seria la via correcta.
Tanmateix, estem d’acord en la modificació del servei de neteja, és per això que el nostre
vot en aquest punt serà l’abstenció.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Nosaltres sempre hem treballat perquè tots els
serveis que ha de prestar el nostre ajuntament als vilatans estiguin municipalitzats. Per això,
l'any 2012, sent alcalde en Josep Manel Ximenis, vam posar tots els esforços perquè
l'empresa GUSAM pogués gestionar el servei de neteja dels edificis municipals i ho vam fer.
I ha quedat demostrat que no ens equivocàvem, perquè any rere es van afegint nous serveis
a l'empresa municipal.
Però no va ser només per una qüestió ideològica, sinó també perquè es demostrava pels
informes i estudis que s'havien fet, que portant aquest servei des de l'empresa municipal,
era més eficient per ser un servei més directe, més sostenible i amb un increment en l'estalvi
econòmic. També va ser un pas molt important en drets laborals dels treballadors, perquè
vam dignificar el sou de les persones que treballaven netejant edificis públics, totes dones i
que estaven cobrant per sota del que marcava el conveni.
En aquest Ple se'ns proposa que es modifiqui l'encàrrec de gestió de la neteja dels edificis
municipals. Aquesta modificació ve motivada perquè s’ha anat incrementant la neteja en
edificis públics municipal des de l'any 2012.
El pressupost destinat des del 2012 quan GUSAM va agafar l'encàrrec de portar aquest
servei, ha estat fins ara d'un import anual de 211.594,59 euros, ara GUSAM ha d'assumir la
neteja de més edificis públics i es proposa que s’ampliï el pressupost per poder donar un
servei adequat a la nova situació, amb 260.748,86 euros anuals, el que suposa un increment
anual de 49.154,27 euros.
Ens agradaria disposar de la informació de qui donava aquest servei fins ara i que ara farà
GUSAM i quan costava a l'ajuntament pagar aquest servei. Perquè aquest increment de
gairebé 50.000 euros vol dir que ens ho estalviem d’un altre lloc. Perquè si no ens ho
estalviem, voldrà dir que l'eficiència de la gestió baixa.
En l’expedient del Ple, veiem que l'informe d'Intervenció és positiu, perquè se'ns informa que
amb aquest nou pressupost, s'assoleix la capacitat de finançament, que l'objectiu del deute
està dintre dels marges legals i el projecte del pressupost consta amb la consignació
pressupostària suficient.
Per tant, veient que aquesta modificació legalment és viable i per continuar donant un servei
adequat al poble, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup Municipal del Partit
Popular en aquest punt aposten per externalitzar i unificar tot el que es refereix a neteja.
Avui porten a Ple el fer més gran GUSAM per donar suposadament millor servei, no ens
podem oposar perquè sí, però sí actuarem amb cautela i per això el nostre vot és
d'abstenció.”
_____
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El Sr. Sánchez, com a regidor d’Economia i com a President del Consell d’Administració de
GUSAM, diu que aquesta encomana no tenia previst cap benefici industrial i GUSAM és una
empresa, i des del 2012 ha estat patint el no poder tenir beneficis, perquè si feia una òptima
gestió, els beneficis els havia de retornar a l’Ajuntament. Ara, si hi ha aquests beneficis, els
podrà destinar a inversions per tal de poder millorar les seves infraestructures i recursos. A
més, el personal del servei de neteja està molt motivat doncs s’han millorat les seves
condicions laborals. La gestió que ha fet GUSAM ha estat molt òptima i bona i aquest
pressupost que s’ha previst està segur que no s’esgotarà. Per primera vegada a la història,
GUSAM tindrà dret a tenir beneficis per tal de poder reinvertir i ser una empresa moderna i
adaptada als temps actuals.
La Sra. Ballester, com a regidora de Municipalitzacions, vol aclarir alguns dels punts i diu, de
forma resumida: “Respecte la qüestió d’afegir la consergeria, cal dir en primer lloc que
l’acord parla de què es pugui prestar en cas que es consideri necessari i previs adequació
de la dotació. És a dir, si arribés el cas es motivarà suficientment. I vull aclarir també que es
tracta d’una idea molt simple que està relacionada amb el tipus de tasques que comporta la
neteja; molt sovint pels horaris en què s’ha de fer, implica també que s’hagi d’obrir i tancar el
local. Respecte els 50.000€ que s’han comentat per part de la Sra. Sánchez, explica que
l’increment són 21.000 €. Aquest increment es deu a què hi ha alguns llocs nous, el DISAM,
d’altres s’ha intensificat l’ús i per això es necessiten més hores per netejar-lo, i en el cas de
netejar un lloc que abans netejava algú altre, s’ha estalviat en pagar-ho a qui ho feia, per
tant, surten d’aquí aquests diners. Finalment, al Sr. Planas, pels dubtes que ha posat sobre
la taula, volia dir-li que tingui en compte que des que el servei el du a terme GUSAM no
s’han rebut mai queixes.
La regidora Sra. Sánchez vol contestar el que ha dit la regidora Sra. Ballester. Li diu que té
la proposta davant i posa canviar l’import anual de 12.000 a 11.000, de 211.594,59 a
260.748,86 i que ha fet la resta, i surt 49.154,27€ de diferència.
La regidora Sra. Ballester li respon que d’acord, però que en tot cas estan finançats.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez; i quatre vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En
Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Freixas, dels
grups CIU i PP.

6. MOCIÓ DEL GRUP ERC DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS
CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
_____
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“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb
l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’Estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat,
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la
postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions
a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius els regidors i regidores del grup municipal d’ERC proposen al Ple
Municipal els següents acords:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la resolució del Parlament
de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a
molt tard, el setembre de 2017.
Segon.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que
les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació
de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal
socialment i política.
Tercer.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica,
lliure i democràtica.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
Quart.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Sobre el tema que
proposa al Ple aquesta moció, que indubtablement té connexió amb les propostes que
vindran després sobre la defensa de la democràcia i la sobirania local i de suport als
investigats per donar suport a la independència de Catalunya, i també la que llegirem la
CUP d’Arenys de Munt de suport explícit a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós; farem
una sola intervenció en un sentit molt concret que pretén afegir un altre punt de vista a
l’argumentari que acompanya els acords: estem totalment d’acord en els plantejaments i
raonaments d’aquestes mocions i de totes les que fins ara s’han sotmès a debat en aquest
Ple i que tenen a veure amb el dret a la sobirania del nostre poble i la denúncia de l’actitud
de l’Estat Espanyol en contra de la voluntat democràtica del nostre poble, sobradament
posada de manifest al carrer i a les urnes.
Els acords que es proposen són diferents reivindicacions d’una mateix dret: la llibertat, la
llibertat de ser qui ets, d’expressar el que ets, de reivindicar-te, de decidir el teu futur... I com
ho fem? Ho fem democràticament, és així perquè és una reclamació col·lectiva d’aquesta
llibertat, lliures per ser qui som, lliures per expressar-nos com som i lliures per reivindicar els
nostres drets, com a poble.
Els que, en canvi, creiem que no tenen gens clar de què va tot plegat, és el Govern de
l’Estat Espanyol, que sotmet aquesta expressió i reivindicació lliure a persecucions
partidistes, persecucions ideològiques i persecucions policials, en definitiva: persecucions. El
Govern de l’Estat Espanyol, que creiem que no ho ha entès gens, ha suspès l’assignatura
sobre la llibertat i té molta a feina a fer al respecte (no serà aquí que traiem el tema de la llei
mordassa o de l’avortament, per exemple).
Així que, reprenent el què dèiem: tot el suport a la reivindicació de la llibertat del poble
Català, de la independència i del nostre país respecte del país que ens sotmet i ens ha
sotmès per anys i anys i, en concret, ressaltem específicament avui: els punts 1 i 2 de la
moció que s’ha presentat:
- La necessitat de referèndum vinculant, com a molt al setembre de 2017.
- La màxim participació transversalitat en el procés constituent de la república.
Finalment, ajudarem al Govern de l’Estat Espanyol a què repassi la lliçó que té pendent
recordant-li a cada Ple que es consideri oportú aquesta idea, amb tantes mocions com facin
falta, tot esperant que no haguem de repetir-nos per en Joan Coma, la Carme Forcadell o la
següent que tinguin en la llista.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. En els
darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant la voluntat de decidir
el nostre futur polític com a nació. Han sigut moltes les expressions dels catalans i
catalanes: mobilitzacions socials -la manifestació de l’11 de setembre de 2012 “Catalunya
nou Estat d’Europa”; la “Via Catalana” del 2013 o la “Via lliure a la República Catalana” del
2015- processos participatius com el 9N de 2014, processos electorals com les del passat
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27 de setembre on es va configurar una majoria clara per portar Catalunya a les portes d’un
nou Estat. Sempre des de l’òptica pacífica i utilitzant els mecanismes que la democràcia
posa a l’abast de la ciutadania.
La resposta però del Govern espanyol sempre ha estat el rebuig al diàleg, n’és un exemple
la negativa al traspàs de la competència per fer un referèndum i decidir de manera lliure i
democràtica.
Atès que la Carta de les Nacions Unides i la Declaració dels Drets Humans reconeixen el
dret a l’autodeterminació, el Parlament de Catalunya afirma el dret imprescriptible i
inalienable de Catalunya a exercir-lo.
Atès que el Parlament de Catalunya ha constatat que les eleccions celebrades el 27 de
setembre de 2015 van conformar una majoria parlamentària favorable a la independència de
Catalunya.
Atès l’aprovació de la proposta de resolució aprovada al Parlament de Catalunya el passat 6
d’octubre de 2016 acordant:
 La celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya com a
molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i una resposta binària.
 Comprometre’s a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la
celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal.
 Convocar una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a
l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta
convocatòria de referèndum.
 La preparació dels procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el
referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els
estàndards internacionals, i amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i
propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels
partidaris del sí i el no a la independència en igualtat de condicions.
 Constatar la necessitat que el text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha
d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la
regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets
fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el
període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i
l’aprovació de la constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
És per tot això que el nostre grup municipal, com a Partit Demòcrata Europeu Català
d’Arenys de Munt donem ple suport a aquesta moció i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Compartim plenament aquesta moció.
Avui pot semblar que presentem tres mocions que són iguals o molt similars. Nosaltres
pensem que les tres mocions presenten matisos importants que les fan diferents i, tot i que
les hem analitzat per intentar agrupar-les, aquests matisos, que les fan diferents, són prou
significatius per no diluir-los en una macro moció sinó per destacar-los de forma concreta i
precisa.
El que destacarem en les tres mocions són un reflex de la complexitat actual en què viu el
nostre país i en la complexitat que està agafant el camí cap a la independència i cap a la
creació d’una república independent, justa, social i solidaria i amb el xoc que s’està produint
contra els ‘tot poderosos’ interessos fàctics, que no volen que res canviï i que tot continuï
‘atado y bien atado’.
Votarem a favor.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que, com que són bilingües, canviarà
d’idioma per tal que tothom el pugui entendre. A continuació diu textualment: “Se cumplen
seis años desde que los separatistas iniciaron su propósito de romper el Estatuto catalán,
las instituciones de autogobierno y nuestra condición de españoles.
En el mes de junio el Parlamento catalán dio un paso muy grave en la destrucción de
nuestro sistema democrático cuando se dio a sí mismo la condición de poder constituyente,
mediante la aprobación de un «proceso constituyente propio» para la «desconexión» con el
resto de España, la posterior conformación de una asamblea constituyente, la aprobación de
una carta magna catalana y la convocatoria de un referéndum secesionista.
Los diputados separatistas no sólo se han situado en contra de la Constitución: han
violentado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el propio Estado de Derecho, y se han
situado por encima de toda legalidad haciendo caso omiso a la expresa prohibición del
Tribunal Constitucional para que no se debatiese semejante propuesta, claramente ilegal.
Lo único que necesita el mal para triunfar es que las personas honestas no hagamos nada.
Por eso los concejales que creemos que nadie puede estar por encima de la legalidad.
Quienes actúan saltándose las leyes no buscan ni el diálogo ni el consenso, sino imponerse
por la fuerza utilizando al conjunto de la sociedad catalana como escudo humano de sus
disparates.
No hay precedente alguno en nuestras democracias occidentales de una nación que haya
aceptado que una parte de ella se independizase haciendo valer su legitimidad en contra de
la del conjunto del país.
Los planes unilaterales de ruptura de España no sólo deben de ser combatidos
jurídicamente, sino que quienes no queremos esa ruptura tenemos que expresar
públicamente que, por encima de nuestras legítimas diferencias políticas, nos une un
compromiso común con la defensa de la democracia.
Por eso, con esta Moción, queremos expresar el sentir de repulsa de los concejales que la
apoyamos en el Ayuntamiento de Arenys de Munt y nuestro compromiso en defensa de las
instituciones sobre las que se fundamenta nuestra democracia: El Estatuto de Autonomía y
la Constitución Española.
No dejaremos que nadie destruya nuestra democracia.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que en aquesta moció no farà cap debat,
com tampoc el farà amb les que vénen a continuació, punts 9 i 10, doncs totes parlen del
mateix: o bé parlen del procés independentista o bé parlen de desobediència, o bé parlen
d’un referèndum, i nosaltres tenim molt clar quin és el nostre posicionament i no volem
insistir en aquesta temàtica. Volem dedicar-nos, ara, en un futur sigui independentista o no,
a treballar per a les persones, per al nostre poble, volem continuar treballant per aquelles
coses que ens preocupen, pel bé comú, com ara vetllar per les persones que necessiten
ajuda, suport, recursos tècnics, recursos legals, malgrat no sempre són evidenciats. Ho
farem ara i ho farem sempre.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví 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, CUP, i els regidors
En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i dos vots en
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contra, de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos i el regidor En Ramon Planas i
Freixas, dels grups PSC i PP.

7. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL
CONSORCI SANITARI DEL MARESME PER AL 2016, 2017 I PLA D’INVERSIONS.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“Exposició de motius
El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró que atén una
població, segons la seva àrea d’influència, de 265.551 habitants. Pel que fa a la Salut
Mental, la seva població de referència és de 427.105 persones. A més de l’Hospital de
Mataró, el CSdM actualment també gestiona serveis sanitaris d’Atenció Primària, serveis
sociosanitaris i residencials.
El CSdM pateix des de la seva creació dificultats de finançament, especialment pel que fa
referència a les inversions, i el seu creixement a partir de l’any 2000 amb serveis d’atenció
primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials i
Sociosanitaris (PASS) no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar
solució mitjançant la sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests
préstecs no ha tingut compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer
acumulat era de 30,8 MM d’€.
Concretament, des del 2011 l’Hospital de Mataró pateix una reducció important de
pressupost, amb empitjorament de l’accessibilitat, disminució de la plantilla i disminució de
retribucions de la resta de treballadors, els quals estan pendents encara del retorn de la
paga extraordinària pendent del 2012.
A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en els
pressupostos del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions tal i com
constaten els informes anuals d’auditoria, patint, en conseqüència una greu
descapitalització. Recentment, el CSdM ha realitzat una Auditoria tècnica d’estructures,
instal·lacions i equipaments que estima un volum d’inversions en obres, instal·lacions,
equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678 €, dels quals 10.437.918€
serien per actuacions urgents i prioritàries.
Des de l’any 2014, davant aquesta preocupant situació la Comissió de Salut del Parlament
ha aprovat, 4 resolucions:
Resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de
l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci
Sanitari del Maresme; la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital
de Mataró per al 2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de
l’atenció sanitària (Punt 5)
Aquestes resolucions han estat executades només en una mínima part i, en conseqüència a
l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Delegada de la
Comissió Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de
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Catalunya certifica la retirada del règim especial d’autonomia de gestió del CSdM, la qual
cosa fa la seva gestió més dificultosa en el dia a dia.
Un nou incompliment de les resolucions és plasmarà enguany amb la derivació de 60
pacients en espera de pròtesis de genoll a l’Hospital del Sagrat Cor.
Davant aquest fet, el grup municipal del PSC d’Arenys de Munt expressa la seva
preocupació per la manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant pel que fa
al finançament com a les inversions, així com per la situació de saturació i sobrecàrrega del
personals assistencial. En el seu conjunt aquestes circumstàncies posen en risc els guanys
de qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers anys
Per aquests motius, el PSC d’Arenys de Munt presenta els següents acords:
Primer.- Requerim al Govern per donar una solució definitiva a l’extrema descapitalització
del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d’inversions amb prioritats segons
categoria urgent i no urgent, per la realització, incorporació o reposició d’obres,
instal·lacions, equipaments i sistemes d’informació i control. Les inversions urgents es
dotaran econòmicament de manera immediata. Les no urgents s’inclouran, amb una partida
pressupostària, en un calendari segons criteris de prioritat
Segon.- Demanem al Govern incrementar el pressupost del Contracte Programa del CSdM
de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant una dotació per fer
front a les jubilacions dels professionals integrats de l’ICS, l’ampliació de l’hospitalització a
domicili i els costos de personal de la nova unitat d’observació d’urgències.
Tercer.- Instem el Govern a dotar al CSdM d’una partida econòmica per a la recuperació del
24,04% de la paga extraordinària del 2012, prevista a l’acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial Decret Llei 4/2016.
Quart.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, la
Conselleria d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Rector
del CSdM, al Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat del
Maresme.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que entendran que li toca defensar
aquest punt doncs és la Regidora de Sanitat i també entendran que es posi furiosa doncs
també és treballadora de l’Hospital de Mataró. A continuació diu, resumidament, el següent:
“Us voldria fer un breu resum de la trajectòria de l’Hospital de Mataró i de com ha arribat a la
situació actual.
L’any 1999 es va inaugurar l’hospital de Mataró, en aquell moment els treballadors del
Consorci Sanitari, amb tota la il·lusió que comporta el fet d’estrenar un nou hospital, es van
esmerçar en fer el trasllat a les noves dependències, organitzar circuits, protocols, etc.
Tots sense excepció si van deixar la pell.
Però ben aviat ja es va constatar que l’estructura de l’hospital era molt maca però
l’equipament no era ni de bon tros l’adequat, mancava de tot, instrumental, aparells, etc.
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Els propis treballadors van fer un esforç recopilant tot allò que es podia fer servir i que
estava en bon estat de l’hospital antic per incorporar-ho al nou.
També es va objectivar que el projecte final de l’obra havia estat modificat i es va fer una
planta menys, que anys desprès s’ha hagut de fer per poder donar resposta a les
necessitats bàsiques dels malalts afectats per malalties mentals, ja que l’Hospital de Mataró
és el referent de la zona del Maresme en el tractament d’aquestes malalties.
Són molts els entrebancs que ha patit el Consorci, des de infrafinançament, a la mala gestió
repetitiva d’uns gerents que van oblidar que l’empresa que lideraven no pot ser mai un
negoci, és una empresa de salut i, amb les necessitats bàsiques de les persones, no es
poden fer negocis.
En aquesta moció es demana el finançament necessari per pal·liar la greu situació de
l’hospital, situació que estant patint els treballadors i els usuaris.
La paga del 2012 encara està per cobrar, al 100%, una part, el 24% està en els jutjats, ja
que els diners que va donar la Generalitat en el seu moment no van arribar als treballadors,
senzillament, el gerent no els va pagar amb l’excusa de manca de pressupost; què dir-vos
d’on van anar els diners que eren de la paga dels treballadors?
El segon pagament, un 20%, l’empresa es va comprometre a pagar-la si arribaven els
diners, però entendran que els treballadors els hi costa creure que s’acompleixin promeses
que en anys anteriors no es van consolidar.
De la paga de l’any 2013, que els treballadors van cedir per ajudar al Consorci a recuperar
part de la seva economia, encara en deuen la meitat, que també hi ha la promesa de fer el
pagament durant l’any 2017.
I no parlem dels equipaments, que des de l’any 1999 bona part no han estat actualitzats ni
reposats, amb tot el que això comporta.
He volgut fer aquest petit resum perquè entre tots hem d’aprendre una lliçó molt important.
No es pot fer un equipament sense tenir en compte el seu manteniment.
No es poden fer falses promeses als treballadors, i menys quan aquests han col·laborat
fidelment al sosteniment de l’empresa.
No es poden posar directius a dit que obliden quin és el seu objectiu.
La manca de control i seguiment comporta situacions com les que s’estan vivint en aquests
moments al Consorci Sanitari del Maresme.
Aquest situació que ara sembla que és aguda, en realitat és crònica des de el primer dia.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb el que s’exposa i amb
el que es demana i la seva solidaritat amb la regidora Sra. de la Iglesia com a treballadora, li
diu que dol molt a un treballador que no es compleixin les promeses i només pot fer i dir que
s’ajudarà en tot el que es pugui, i per tant, la seva votació serà favorable.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu, resumidament, el següent: “Ens
sumem als acords i les reivindicacions i volem aprofitar per posar de relleu la important i
necessària lluita que està presentant la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de
Mataró i el Maresme fent-los ara nosaltres d’altaveu a ells i explicant els cúmuls d’injustícies
que se sumen, com per exemple, que se’ls sancioni per manifestar-se al carrer per
reivindicar una sanitat digna per a totes i tots nosaltres.”
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La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Després de llegir aquesta moció, veiem que
surten moltes xifres de dèficit, pressupostos i inversions. És evident que nosaltres no som
experts en pressupostos ni en inversions i, per tant, no farem una valoració de xifres.
Però sí que ens preocupa, i molt, la qualitat i el servei de l’Hospital públic de Mataró, ja que
és l'hospital que tenim assignat els vilatans d'Arenys de Munt.
Trobem lamentable que des del 2011 s'hagi anat reduint el pressupost, el que ha empitjorat
les condicions laborals dels treballadors i la reducció de la plantilla. També la falta
d'inversions, moltes d'aquestes, tal com diu la moció, urgents. La suma de tots aquests
factors acaba repercutint en els pacients que no tenen el tracte que es mereixen, fa
augmentar les llistes d'espera i el personal sanitari no pot donar l'atenció necessària per
manca de recursos.
De poc serveix que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya aprovi 4 resolucions si
després no s'apliquen les mesures que s'aproven.
Estem d'acord amb aquesta moció i considerem que des del Govern de la Generalitat s’ha
de posar tota la seva voluntat de solucionar aquest problema que estan patint tan els usuaris
de l'hospital com els treballadors.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “De fet, no volíem començar
la lectura de la moció amb aquestes paraules però la intervenció de la Regidora de Salut
d’ERC Marta de la Iglesia, fem una introducció prèvia.
Lamentem que la regidora Marta de la Iglesia estigui patint aquestes desavinences, ara bé,
d’aquí a imputar la culpa al PSC o Convergència, deixi que li digui que:
- En la reunió celebrada el 18-10-2016 al despatx del Conseller Comín, l’alcaldessa de Sant
Cugat, Mercè Conesa, aguanta només sis minuts.
- Segons la publicació del Punt Avui, del 3 de novembre, que ens diu: Mobilització contra
Comín davant de l’Hospital General i continua, Vora 250 persones, entre metges, usuaris i
treballadors, es van concentrar ahir davant de l'Hospital General de Catalunya (HGC) per
denunciar públicament l'actuació del conseller de Salut, Antoni Comín. En un dur manifest, el
van acusar de dir “mentides”, d'articular “intoxicacions mediàtiques”, de proferir “insults i
amenaces” i “d'espantar treballadors, pacients públics i privats i asseguradores”. També li
van demanar que s'assegui a negociar “amb la voluntat d'arribar a acords” i que compleixi el
concurs públic “vigent fins a l'any 2020”.
Ara sí, procedim a llegir la lectura de la moció com la teníem preparada.
Tot i que el conseller Comín es va comprometre a posar en disposició 10,7 M€ per dur a
terme actuacions de reposició d’equipaments prioritaris, la conselleria el que ha fet és
comptabilitzar unes quotes en concepte d’amortitzacions per als pròxims anys com si fossin
una aportació nova quan en realitat, no suposaran cap euro addicional per al centre excepte
un increment de la xifra habitual que suma 3,5M€ entre el 2018 i 2021.
Des del Maresme, a través dels càrrecs electes, hem denunciat aquest infra-finançament en
diverses ocasions i podem constatar que la conselleria té en molt poca consideració l’opinió
del territori.
El nostre vot serà favorable a la moció presentada.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en el torn de rèplica, vol dir-li a la regidora Sra. Sánchez,
sobre el seu comentari de que els malalts no tenen el tracte que es mereixen, vol dir-li que
els treballadors tracten correctament als malalts, i la seva situació laboral no afecta a la
professionalitat de l’exercici de la seva feina. Respecte el comentari del regidor Sr.
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Campasol, exposa les actuacions dels anteriors gerents del CSdM, que eren de CIU. És una
pena que entre els polítics es tirin culpes a la cara, quan el producte final és la sanitat. Com
a treballadora, ja ho ha dit, està farta, i com a militant d’ERC espera que s’arregli.
La regidora Sra. Castillo no vol fer una rèplica, sinó manifestar obertament que gràcies
precisament a l’esforç dels treballadors sanitaris de l’Hospital de Mataró els pacients tenen
un bon tracte i això s’ha de posar de relleu, i justament per tal que no hagin de fer tants
esforços, es fan mocions com aquesta per donar-los suport. També vol posar de relleu que
el Sr. Comí va manifestar l’altre dia a Mataró, amb una trobada amb alcaldes i regidors de
Sanitat, que no hi hauria cap ajut (partida) a l’Hospital de Mataró durant l’any 2017, sinó fins
al 2018, malgrat ser un xec en blanc, perquè no hi ha cap document que ho justifiqui i que
digui que serà així. Ja ho veurem d’aquí a dos anys si això es materialitza o no. Per tant,
continuarem lluitant, continuarem pressionant, presentant mocions i tot allò que sigui
necessari.
El regidor Sr. Campasol, com ha dit, ha hagut de modificar la seva intervenció inicial
d’aquesta moció i no per ganes d’ells: li diu a la regidora Sra. de la Iglesia que diu que hi ha
coses que no es poden dir en un ple, però ha començat el debat ella; amb tot cas, li diu que
parla del passat, que ells estan parlant del present i de cara al futur, parla de què sempre
tenen la culpa els polítics, en aquest cas parla dels grups d’ERC contra Convergència o
Convergència contra ERC, ell no parla d’això, ha llegit el diari: “Vora 50 persones, entre
metges, usuaris i treballadors es van concentrar ahir davant l’Hospital General de
Catalunya.” Li diu que aquests no són polítics, aquests estan criticant l’actuació del Sr.
Comí. És molta gent que està confrontada amb ell, som Convergència que estem patint
aquestes desavinences, som Convergència que estem abandonant les sales de reunions
amb el Sr. Comí perquè no s’estan fent les coses com pertoquen. El passat està passat;
estem en el present i encarant el futur. Per tant, li diu que parla de polítics i ell diu que parla
de persones, que són les que es queixen, treballadors com ella. No és ell que parli de
polítics ni que vulgui encetar un debat. Ell portava una moció preparada i, evidentment, el
seu vot és favorable, potser sí que hi ha polítics que volen encetar un debat, però no era pas
la seva intenció sinó que, en tot cas, podria ser la d’ella.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Em sap greu que s'hagi mal interpretat el que he
dit, de què els pacients no tenen el tracte que es mereixen, per suposat no em refereixo als
treballadors de la sanitat pública, sinó el que està fent l'Administració, per les llistes d'espera
i tal com he fet la meva intervenció ha quedat evident que defenso la sanitat pública i als
treballadors.”
La regidora Sra. de la Iglesia li diu al Sr. Campasol que entén que els treballadors del
General de Catalunya es manifestin, perquè, òbviament, el pacte que hi havia o el contracte
que hi havia amb l’Hospital General de Catalunya no s’ha renovat i no s’ha renovat a favor
d’una sanitat pública, sinó d’una sanitat privada.
El Sr. Alcalde, fa un petit apunt, diu que la reunió a la que ha fet referència la portaveu
socialista, del conseller Comí amb els alcaldes de la comarca, es va fer a Barcelona el
divendres, a la mateixa hora que nosaltres fèiem la recepció amb la dansa d’Arenys de
Munt, davant la Casa Consistorial, i per aquest motiu ell no hi va assistir però sí que va tenir
ocasió de reunir-se amb el Sr. Comí, precisament, el vespre anterior, el dijous, en què també
vam parlar d’aquesta qüestió perquè Mataró és un hospital de referència, el que està clar és
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que totes les forces polítiques, de dretes, d’esquerres, tots volem que la sanitat funcioni.
Aquí, les maneres de gestió, és on hi ha el debat polític i aquesta promesa del 2018 que es
va fer pública el divendres i que vam tenir ocasionar de parlar personalment el dijous, encara
està supeditada al pressupost de la Generalitat, que veurem si ens en sortim de què el
pressupost de 2017 vagi endavant. En definitiva, les dificultats per tirar endavant un govern
amb aquesta asfixia pressupostària, amb tots aquests diners que van a Madrid i no tornen,
ens condiciona moltes actuacions de la vida pública, d’aquestes coses que tots volem
solucionar perquè tots volem que la sanitat funcioni.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

8. MOCIÓ DE LA REGIDORA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ DE SUPORT A
LES PERSONES CELÍAQUES.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Abans de llegir la moció, comentar que per part
del Grup de Convergència, el Grup del PSC i ERC, han volgut fer aportacions als acords
d'aquesta moció i detallaré els punts que han sigut: per part de Convergència han volgut
afegir l'acord sisè i destacar punts de la resolució 879/X del parlament de Catalunya que
està en el primer acord. Per part de la regidora Àngels Castillo, va demanar una modificació
en l'acord quart i cinquè i la regidora Marta de la Iglesia una modificació en l'acord sisè.
Moció 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 electe
escollit per la CUP d'Arenys de Munt, DE SUPORT A LES PERSONES CELÍAQUES.
La malaltia celíaca (MC) és una malaltia amb inflamació crònica de l’intestí de mecanisme
immunitari, desencadenada pel consum de gluten en persones predisposades genèticament.
A Europa n’està afectat l’1% de la població, és a dir que és la malaltia digestiva d’origen
genètic més freqüent. Es calcula que a Catalunya hi ha 75.000 persones celíaques, de les
quals només una de cada 10 estan diagnosticades. La xifra d’afectats està augmentant de
manera proporcional perquè, d’una banda, hi ha una major sensibilització de l’estament
sanitari i una major accessibilitat a les proves de detecció; i de l’altra, hi ha una major
divulgació i coneixement de la malaltia per part dels ciutadans.
Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de l’esmorzar, la pasta, les pizzes,
els pastissos i les galetes elaborades amb blat, ordi, sègol i civada (en casos de
contaminació amb blat). Però el gluten també s’utilitza per donar una millor estructura a
productes alimentaris com ara embotits, salsitxes, brous, sopes, salses entre d'altres. També
hi ha productes sense gluten gens sospitosos com la fruita, els llegums i les verdures, que
poden estar contaminats amb gluten durant la seva manipulació i cocció.
Els símptomes de la MC són extraordinàriament variables: des de les formes
asimptomàtiques o paucisintomàtiques, a malaltia greu i precoç de la infància. La malaltia no
diagnosticada produeix una inflamació a l’intestí que condueix a una síndrome de
malabsorció intestinal de nutrients (ferro, calci, vitamines…), amb anèmia, osteoporosi,
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afectació hepàtica, retard del creixement i desenvolupament en els nens i alteració del
caràcter i de la conducta, entre molts altres trastorns. El mecanisme genètic i autoimmune fa
que pugui haver-hi més d’un cas en la mateixa família. També es pot associar a Diabetis
Mellitus tipus I i a tiroïditis.
L’únic tractament eficaç per als malalts celíacs és una dieta sense gluten (DSG) que ha de
ser estricta i l’han de seguir durant tota la vida. Els pacients que no la segueixen presenten
un augment de comorbiditat (d’altres alteracions i malalties) i complicacions a llarg termini
com ara alteració de la densitat mineral òssia i un risc més alt de fractures, anèmia
ferropènica, infertilitat, avortaments espontanis, determinades neoplàsies d’intestí prim entre
d'altres conseqüències.
Atès que la diferència de preu entre un producte amb gluten i un altre sense gluten pot
arribar a ser d’un 300 %, una persona celíaca pot veure incrementat el cost del cistell de la
compra en uns 33 € setmanals, 132 € mensuals i uns 1600 € anuals. Donada la gran
càrrega genètica que té la malaltia, pot haver-hi més d’un membre de la família que la
pateixi, la qual cosa fa augmentar encara més la despesa.
Atès que la necessitat de seguir una dieta estricta sense gluten i la possibilitat de
contaminació creuada dels aliments fa que molts celíacs passin dificultats a l’hora de sortir a
menjar fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments que ofereixen una carta
lliure de gluten, encara són una minoria. Aquesta mancança d’establiments, és causa de
frustració i exclusió social, encara més destacable en un país mediterrani en el qual
aquestes activitats socials són un element integrador. Les associacions de celíacs estan
jugant un gran paper en aquest sentit. En concret, l’Associació de Celíacs de Catalunya
tenen un servei gratuït d’informació i assessorament per a empresaris, emprenedors i
institucions públiques i privades. L'Associació de Celíacs també ofereix de manera gratuïta
l'acreditació “Servei Sense Gluten” per aquells que vulguin obtenir-lo, per tal de garantir un
servei correcte.
Atès que l’Estat espanyol és l’únic país europeu que no atorga ajudes directes. A Suècia o al
Regne Unit, els productes sense gluten són gratuïts fins als 16 anys, i a Dinamarca
existeixen ajuts directes de 200 € al mes per pacient.
Atès que al 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 879/X per
a la millora de la qualitat de vida del col·lectiu celíac, en la qual es demanava la reducció de
l’IVA al 4 % dels productes sense gluten, controls d’inspecció en seguretat alimentària,
sensibilització en el sector restaurador i hoteler, i la implementació de protocols en els
menjadors escolars, entre altres,
És pels motius exposats que 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 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.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les mesures per
augmentar la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X, i destacar els
següents acords de la resolució del Parlament de Catalunya:
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a) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que es rebaixi l’impost sobre el valor afegit dels
productes alimentaris sense gluten, de manera que tributin al tipus superreduït del 4%.
b) Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que aprovi ajudes econòmiques o beneficis fiscals
per a les persones celíaques, com per exemple una desgravació concreta en la declaració
de l’IRPF per a les famílies que tenen algun membre amb celiaquia, o que les despeses en
productes sense gluten desgravin proporcionalment a la despesa total en la declaració de la
renda.
c) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que intensifiqui els controls d’inspecció en
seguretat alimentària, principalment pel que fa a l’etiquetatge, en virtut de la normativa sobre
la composició i l’etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb
intolerància al gluten, integrada en el Reglament (UE) 609/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu als aliments destinats als lactants i els infants de poca edat, als aliments per
a usos mèdics especials i als substitutius de la dieta completa per al control de pes.
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics directes a
les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació pública, prevenció i
tractament relacionat amb la malaltia celíaca, en base al Document de Consens sobre la
Malaltia celíaca a Catalunya, elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya.
Tercer.- Donar suport a les campanyes i accions informatives de divulgació entorn a la
celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de Catalunya
Quart.- Informar al sector de la restauració, centres educatius i residències de la possibilitat
d'obtenir l’acreditació “Servei Sense Gluten”.
Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi el sobrecost que suposen el
aliments sense gluten, per tal de garantir aquests aliments a les persones celíaques que pel
seu nivell d’ingressos són beneficiàries del programa d’aliments.
Sisè.- En aquelles activitats promogudes per l'ajuntament on intervingui la restauració, es
tindrà en compte les necessitats de les persones afectades per la celiaquia.
Setè.- Comunicar aquest acord al Govern de l'Estat Espanyol, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a
l’Associació de Celíacs de Catalunya.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu textualment: “En l’actualitat estan
apareixent noves malalties associades a intoleràncies alimentàries i al·lèrgies; són molts els
factors que produeixen aquestes malalties, des de la basant genètica, a la manipulació i
adulteració dels aliment hi ha un bon camí a recórrer.
Cada cop més, per sort, la societat és més conscient d’aquests problemes.
La celiaquia n’és un d’ells.
Estem totalment d’acord amb la moció presentada, ja que és del tot injust que els afectats
per aquesta malaltia hagin de pagar molts més que la resta de la gent per poder alimentarse.
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Des de Govern farem tot el possible per conscienciar a la població, amb xerrades i altres
activitats, i ens comprometem a què aquells esdeveniments on hi hagi menjar, el afectats
per la celiaquia puguin tenir l’opció d’un menú adequat per ells.
De fet, això ja es porta a terme, un exemple el tenim amb la Nit de l’Esport, que tota la gent
vegetariana, amb al·lèrgies a qualsevol aliment o amb celiaquia, podia demanar un menú
apropiat a les seves necessitats.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “La malaltia celíaca (MC)
és una malaltia autoimmune, és a dir, produïda pel propi sistema immune del pacient,
que consisteix en una intolerància permanent a les proteïnes del gluten. El sistema
immune és l’encarregat de protegir de les infeccions i per això, usa els anticossos. El
gluten és una proteïna present en els cereals blat, ordi, sègol i civada i que no és tòxic de
forma directa a nivell de l’intestí, sinó que la seva injecta desencadena una resposta
immune del subjecte que és el que finalment danya l’intestí. Actualment l’exclusió del
gluten de la dieta és l’única mesura de tractament de la MC.
La simptomatologia de la MC difereix considerablement en funció de l’edat de
presentació. Els símptomes digestius i el retard de creixement són comuns en els
nens que hagin estat diagnosticats dins dels primers anys de la seva vida. La
simptomatologia digestiva inclou diarrea de llarga evolució, dolor abdominal, inflor
abdominal, falta d’apetit, restrenyiment, etc.
El tractament únic per a la MC és l’exclusió del gluten a la dieta, sent de per vida. Com
ens deia la regidora Esther Sanchez en l’exposició d’aquesta moció, la despesa
alimentària per les persones celíaques és força més elevada. L’Estat espanyol és l’únic
país que no atorga ajudes directes com administració en comparació amb la resta
d’Estats europeus, com ara Noruega, Finlàndia, França, Itàlia, Dinamarca i Regne Unit.
Al nostre país una de les mesures que s’ha dut a terme ha estat que durant dos anys
els preus per celíacs no han pujat de preu, en contraposició als altres. Davant
d’aquestes dades, és necessari avançar en la informació i conscienciació en relació a
la malaltia celíaca, així com en la concessió d’ajudes i beneficis fiscals per facilitar la
compra d’aliments sense gluten.
És per això, que el Partit Demòcrata Català d’Arenys de Munt votarà a favor d’aquesta moció i
també voldríem fer esmena i agrair que s’hagin incorporat els acords que hem proposat per
aquesta moció.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup municipal argumentem
que aquest és un debat molt rellevant, no només pel col·lectiu de celíacs, sinó per tots els
catalans i per qualsevol persona que tingui la suficient capacitat per entendre que no pot
haver col·lectius que a partir d’una malaltia determinada puguin patir situacions de
desigualtat o, fins i tot, moltes vegades també aïllament. La malaltia celíaca és una malaltia
autoimmune, que té origen genètic, es presenta una incompatibilitat amb una proteïna, que
està en el gluten continguda en alguns cereals, com ... una sèrie de problemes associats
amb l’aparell digestiu però que van més enllà. Un dels problemes d’aquesta malaltia és que,
en gran mesura, no està diagnosticada. Es calcula, tot i que entenem que pot ser un 1% de
la població de les persones celíaques que també s’estima que pot haver-hi en un 85 % de
celíacs que no han estat diagnosticats. Això té moltes explicacions i algunes tenen a veure
en què a vegades, en alguns casos, no presenten símptomes i el fet que no presentin
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símptomes no vol dir que puguin tenir conseqüències al llarg de tota una vida. I sense
diagnosticar i consumint una dieta inadequada al final acaben apareixen malalties tan greus
com pot ser el càncer. Per això és un assumpte crucial i molt rellevant el donar passos en la
direcció correcte, la iniciativa . El nostre partit ha assumit allà on governa i, després, Per
això, és prudència amb aquests compromisos, creiem que és necessària una bateria de
propostes perquè les persones amb celiaquia puguin adoptar mesures fiscals necessàries
per a aconseguir un abaratiment dels aliments sense gluten. Així com per donar suport a les
persones celíacs, sinó també i sobretot ajuda a poder aplicar els protocols i les
circumstàncies que envolten aquesta malaltia i com és ... els professionals sanitaris . Cal
actualitzar contínuament la llista d’aliments prohibits i realitzar campanyes d’informació,
perquè és molt important conèixer aquesta malaltia, perquè si no es coneix, passen coses.
Per exemple, els que pateixen la malaltia celíaca, pateixen casos d’aïllament, perquè al final
en qualsevol restaurant o en viatges moltes vegades no es ... si no és celíac no pot
participar a la dinàmica general perquè necessiten un menú específic i de vegades es dóna
la circumstància que fins i tot s’interpreta, gairebé, com si fos un caprici o fins i tot una
excentricitat quan és una autèntica necessitat de salut. Pot tenir conseqüències gravíssimes
quan un celíac la ingesta d’aliments quan ...
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El 80% del menjar que
ingerim conté gluten.
La celiaquia és una malaltia on l'únic tractament disponible és una dieta estricta sense
gluten, però a diferència d'altres al·lèrgies o intoleràncies conegudes la celiaquia és la més
oculta i la que més persones en coneixem.
El gluten no es troba només en derivats de cereals com podrien ser el pa o les galetes,
també es troba en nombrosos productes, que d'entrada mai pensaríem que poden contenir
farina en la seva composició, parlem de productes com ara els embotits, el brou liofilitzat, les
salses, les conserves, els iogurts.
Un altre tret rellevant de la celiaquia és la dificultat que tenen les persones que la pateixen
de realitzar un àpat fora de casa o de trobar alimentació apta per elles. Ens referim al
problema de la contaminació agreujada entre els aliments aptes i no aptes. Aquesta
contaminació procedent d'aliments amb gluten ja desencadenaria en la persona celíaca una
reacció nociva.
Una persona, per exemple, al·lèrgica al préssec en té prou en no demanar o consumir
l'aliment que contingui aquest producte en la seva composició.
Un celíac mai no estarà segur si una salsa porta farina oculta o un colorant, o una espècie o
si el seu plat ha pogut patir contaminació creuada.
Per tant i dit això, en aquesta moció, el PSC també vol donar tot el nostre suport a les
persones que pateixen aquesta malaltia, considerem greus totes les al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries però creiem que aquesta en especial és la més oculta, la més difícil de detectar
i en la que encara fan falta més accions per visibilitzar i sensibilitzar-nos totes i tots.
El nostre vot serà a favor.”
També agraeix a la regidora Sra. Sánchez que inclogués les seves aportacions al text de la
moció.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu que inicialment no havia demanat la
paraula. A continuació, diu, resumidament, el següent: “Nosaltres no donarem una definició
més del què és la celiaquia, simplement volem manifestar el nostre suport a la moció i agrair
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que al Parlament s’hagi aprovat la resolució 879/X per a la millora de la qualitat de vida del
col·lectiu celíac però sobretot volem dir que el més important és instar a què es compleixi.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Agrair al Grup del Partit Demòcrata, al socialista i
a ERC les aportacions que han fet i a tots els regidors i regidores del consistori que hagin
donat recolzament per millorar la vida de les persones celíaques. Penso que avui les
persones celíaques que visquin al poble seran més felices pels compromisos.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

9. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN SUPORT A L’ALCALDESSA DE BERGA, MONTSE
VENTURÓS.
La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:
“Atès que el proppassat 4 de novembre, l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós,
investigada per no haver fet cas a l'ordre de la Junta Electoral, que requeria despenjar
l’estelada de l’edifici consistorial durant la celebració de les eleccions catalanes del 27 de
setembre i de les espanyoles del 20 de desembre, i per no acatar el requeriment dels
tribunals polítics espanyols d'anar a declarar, va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra a
casa seva a quarts de 8 del matí.
Atès que des del consistori berguedà es recorda que la decisió de fer cas omís als
requeriments de la Junta Electoral Central de retirar l'estelada del balcó de l'Ajuntament de
Berga responia també a la mateixa voluntat popular ja que es tracta d'un acord aprovat per
Ple en data de 6 de setembre de 2012.
Atès que en aquest Ple es va aprovar la moció presentada per l'Assemblea Nacional de
Catalunya de Berga (ANC Berga) en la que el consistori berguedà s'adheria a la campanya
'Penja-la i no la despengis fins a la independència', consistent en la col·locació de banderes
estelades als balcons i edificis de Berga i en la col·locació de manera permanent de la
bandera estelada en llocs públics i visibles de Berga, entre ells al pal central de la façana de
l'edifici de l'Ajuntament de Berga.
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Reclamar l’arxiu immediat de la causa oberta contra l’alcaldessa de Berga, Montse
Venturós, per haver penjat una estelada a l’edifici de l’Ajuntament, com a mostra de la
voluntat de llibertat de la ciutat de Berga.
Segon.- Expressar el suport a l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i expressar el rebuig
a la repressió.
Tercer.- Constatar i rebutjar la persecució política i judicial orquestrada de l’Estat espanyol
contra l’independentisme català, que ara mateix es manifesta a través de querelles i
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denúncies, però que s'intensificarà a mesura que el poble català avancem decididament cap
a la República Catalana.
Quart.- Reafirmar que els tribunals polítics espanyols no tenen legitimitat per vulnerar la
voluntat democràtica del nostre poble. Per aquesta raó, els càrrecs electes, institucions i
població ens hem de mantenir ferms i coherents en defensa de la democràcia.
Cinquè.- Demanar al Departament d’Interior, l'elaboració d'un protocol d’actuació dels
Mossos d’Esquadra diferenciat dels procediments propis de la Guàrdia Civil i que tingui en
compte que amb un Partit Popular que renova govern a l’Estat Espanyol, casos com el de
Montse Venturós es poden repetir amb la resta de casos oberts, i els que es poden obrir,
amb els càrrecs electes de Catalunya.
Sisè.- Traslladar aquests acords a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a la resta del
govern de Berga, al Departament d’Interior i al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat d’Instrucció número 1 de Berga.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “ERC expressa el seu total
rebuig a la detenció de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per la negació a treure la
senyera independentista de la façana de l'Ajuntament en les campanyes electorals estatals.
Volem manifestar el nostre suport incondicional a Montse Venturós i a tots els càrrecs
electes perseguits judicialment per motius polítics; estem vivint fets més propis d’una
dictadura que d’un estat de dret, la voluntat del poble sorgida de la força de les urnes no pot
ser pas canviada per l’acció judicial. Entenem que imputar penalment un càrrec electe per
penjar una bandera és un escàndol democràtic i una vulneració greu del dret a la llibertat
d’expressió.
El Govern de l’Estat vol reprimir la voluntat popular que demana exercir el seu dret a
l’autodeterminació mitjançant la fiscalia perseguint els nostres representant polítics, escollits
democràticament.
Davant d’un Estat que demostra tenir poca qualitat democràtica i una covardia manifesta al
no permetre un referèndum independentista a Catalunya, cal que mantinguem la unitat
d’acció i fermesa en defensa de la democràcia i en contra de la repressió judicial.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Tot el suport a la Montse Venturós, perquè no
s'hauria de considerar cap delicte el que un càrrec electe faci cas a la voluntat del seu poble.
Però crec que hem arribat a un punt, en aquest procés cap a la independència, que ja són
unes quantes persones els que han estat imputats i investigats tant del món polític com de la
societat civil i per tant ara que tots els càrrecs electes independentistes podem estar en el
punt de mira de la justícia espanyola, és l'hora de parlar en nom de tots.
El nostre vot serà a favor, com no podria ser d'una altra manera sent un càrrec electe per la
CUP d'Arenys de Munt i representant a militants i votants de la CUP.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup ERC, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
L’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, és un exemple més de la politització de la justícia
que ens té acostumats l’Estat espanyol. El nostre grup municipal ja vam donar suport
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públicament a l’alcaldessa de Berga, al passat 5 de novembre a l’acta organitzat per l’ANC
d’Arenys de Munt, així com a tots als investigats per actes de suport a la independència de
Catalunya i que ja ho tractarem en el següent punt de l’ordre del dia.
Però si que volem fer èmfasi que en aquest cas, el Govern espanyol, a més, ha buscat la
confrontació entre bases ideològiques diferents però que comparteixen un objectiu de país:
la independència de Catalunya. Ho hem vist amb la detenció de l’alcaldessa de Berga, el
passat divendres dia 4 de novembre de 2016, per ordre judicial. Venturós va ser detinguda
al·legant que s’havia negat a declarar en dues ocasions (el 5 d’abril i el 17 d’octubre) pel
requeriment que se li va enviar ordenant la retirada de l’estelada del balcó de l’ajuntament,
una decisió que es remetia a l’any 2012, de no despenjar l’estelada fins a l’assoliment de la
independència. Davant aquest acte de desobediència, el jutge va ordenar directament al cos
de Mossos d’Esquadra, la seva detenció per portar-la en seu judicial.
No és una casualitat que el jutge es dirigís al cos de Mossos d’Esquadra i en canvi, no
requerís a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia.
Per Venturós, la seva detenció “respon a un atac més de l’Estat espanyol, un atac totalment
antidemocràtic”.
El nostre vot en aquest punt serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que la seva intervenció en aquesta moció
serà breu i directa. A continuació diu textualment: “En les democràcies occidentals europees
quan una citada –sigui polític o no- desobeeix un manament judicial, el jutge actua. Punt i
final. El que demana la CUP és que els Mossos d’Esquadra siguin ostatges de l’estratègia
separatista.
Al Partit Popular ens preocupa la reacció d’alguns dels membres de Junts pel Sí arrel de la
detenció de la radical Montse Venturós a Berga.
Ens preocupen els insults i el menyspreu als Mossos per part de la CUP i, sobretot, ens
preocupa el silenci còmplice de Puigdemont i els seus.
No es pot demanar als cossos de seguretat que desobeeixin les normes de convivència.
La Generalitat és l’únic govern del món que menysprea constantment a la seva policia.
Els socis de Puigdemont volen que la policia estigui al servei dels polítics i no de la Justícia.
Exigeixen a Puigdemont que actuï com un dictador i ell calla.
Si vostès voten aquesta moció, posaren en coneixement de les autoritats competents el que
per nosaltres és la incitació a cometre un delicte.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví 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, i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i dos vots
en contra, de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos i el regidor En Ramon Planas i
Freixas, dels grups PSC i PP.

10. MOCIÓ DEL REGIDOR SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL EN DEFENSA DE
LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL i DE SUPORT ALS INVESTIGATS PER
ACTES DE SUPORT A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.
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El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent moció:
“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, EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA
LOCAL i DE SUPORT ALS INVESTIGATS PER ACTES DE SUPORT A LA
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.
El poble català va iniciar al 2009 el procés per avançar cap a la independència de forma
pacifica i democràtica en base al dret d’autodeterminació dels pobles.
Aquest és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en diversos tractats i en el
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats
francès i espanyols, que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i
procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural”.
Durant aquest temps el poble de Catalunya s’ha manifestat de forma massiva en diferents
ocasions i el Parlament de Catalunya s’ha expressat de forma majoritària en la defensa
d’aquest dret i en no renunciar a exercir-lo.
D’aquesta forma el Parlament català va aprovar, el 23 de gener del 2013, la Declaració de
Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya, el 9 de novembre del 2015 va declarar
solemnement l'inici del procés de creació d'un Estat Català independent en forma de
república i, finalment, el 28 de setembre del 2016, en la superació de la qüestió de confiança
del President Puigdemont, va assumir l'aprovació de les tres lleis de desconnexió abans del
final de juliol del 2017 i la realització d'un referèndum d'independència durant la segona
quinzena del setembre del 2017.
Davant de les manifestacions i dels posicionaments polítics catalans, el Govern espanyol
sempre ha respost amb l'atac judicial contra els nostres representants polítics i institucionals,
mostrant que la legitimitat de l'Estat espanyol no es diposita en l'exercici de l'entesa política
democràtica sinó en l'exercici de la força i de la coacció jurídica, fent evident la nul·la
voluntat espanyola de diàleg i d'entesa per arribar a un acord negociat amb els
representants del poble català.
Aquesta coacció jurídica s’ha iniciat amb la persecució judicial als responsables del procés
participatiu del 9N, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau, ha continuat
amb el regidor de Vic, Joan Coma, amb l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, amb la
Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, amb 6 regidors de l’Ajuntament de
Badalona, per obrir l’Ajuntament el dia 12 d’octubre, i amb el ciutadà Santiago Espot, per
redactar un manifest.
En tot aquest procés també s’està perseguint judicialment a 383 ajuntaments, 116 per no
penjar la bandera espanyola, 106 per exercir la sobirania fiscal, 58 per obrir el consistori el
12 d’octubre, 56 per pagar la quota de l’AMI i 47 per declarar-se territori català lliure i sobirà,
en el que s’està convertint en una persecució contínua i permanent a les activitats que fan
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els ajuntaments catalans, als quals se’ls aplica un estat de vigilància absolutament
desmesurat amb una intromissió desproporcionada per part del Govern espanyol sobre el
que és l’autonomia municipal.
El cas de Santiago Espot, que ha hagut d’anar a declarar a Madrid per haver redactat un
manifest que, segons l’Audiència, instigava la xiulada a l’himne espanyol i al rei en la final de
copa de futbol de 2015, marca un canvi qualitatiu fonamental i molt important.
Per primer cop, l’Estat Espanyol dirigeix el seu atac no a càrrecs electes, com diputats,
membres del Govern de la generalitat, regidors, o funcionaris, com el jutge Santiago Vidal,
sinó que ho fa a un ciutadà corrent. I ho fa simplement per haver redactat un manifest, es a
dir, per un suposat delicte d’opinió, la qual cosa suposa ressuscitar a la pràctica el “Tribunal
de Orden Público” franquista.
A partir d’aquesta actuació de l’Audiència Nacional, tot ciutadà català està amenaçat per
exposar públicament les seves opinions. Tornem a estar sotmesos a l’arbitrarietat de la
censura de l’Estat Espanyol i a la Llei del Silenci. Aquest és un atac al Dret Universal de la
Llibertat d’Expressió.
L’Estat Espanyol s’ha tret la careta democràtica i mostra la seva essència totalitària. La
persecució s’intensifica i ara ens amenaça a tots arribant a la base civil. L’Estat vol
demostrar que ningú no s’escapa al seu poder i cerca escarmentar de forma exemplar la
dissidència per generar por i paralitzar el moviment independentista des de la base.
Només la unió de tots els demòcrates pot confrontar amb èxit un desafiament de l’Estat
d’aquesta magnitud. Independentment de partits o ideologies, tots estem amenaçats com a
catalans i la nostra força ha de basar-se en la dignitat, la solidaritat i la consciència de poble.
M’agradaria afegir que en Santiago Espot, ara com ara, és l’única persona que ha estat
insubmisa davant dels tribunals espanyols, ja que aquest passat dilluns va haver d’anar a
declarar davant de l’Audiència Nacional i no va declarar, no va reconèixer el tribunal
justament per pertànyer a un país colonitzador i perquè se li vulneraven els seus drets
fonamentals.
Atès que la Llei de Bases de Règim Local, en el seu article 4rt estableix que correspon als
municipis, les províncies i les illes les potestats reglamentària i d’autoorganització, així com
la potestat de programació o planificació,
Atès que s’ha produït una nova ingerència a l’autonomia municipal mitjançant la
instrumentalització partidista de la Delegación del Gobierno a Catalunya i del Poder Judicial
contra diversos municipis catalans, com Begur, Berga o Badalona per haver obert el
consistori el 12 d’octubre,
Ateses les mocions que ja s’han presentat en aquest Ple el 14 d’abril del 2016 ‘Per donar
suport i encoratjar als Ajuntaments de Celrà i Vilademat, a l’Alcaldessa de Berga, Montse
Venturós, i al regidor de Vic, Joan Coma Roura, en la seva resistència a les imposicions
injustes i il·legals de la justícia espanyola’ i ‘Per fer un pas més cap a la independència
sense por’ i la que es va presentar el 8 d’octubre del 2015 de ‘Suport al President Mas,
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l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N’, aprovades totes elles de forma majoritària.
És per tots els motius exposats que 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.- Reiterar el nostre suport i encoratjament al president Artur Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega, la consellera Irene Rigau, a l'Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i al
regidor de Vic, Joan Coma Roura, per la persecució judicial injusta i desmesurada que estan
patint.
Segon.- Expressar el nostre suport a la Presidenta Carme Forcadell, el Diputat Francesc
Homs, els regidors de l’Ajuntament de Badalona Oriol Lladó, Jose Tellez, Agnès Rotger,
Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran i al ciutadà Santiago Espot per la persecució
judicial injusta i desmesurada que estan patint per haver promogut i facilitat qualsevol tipus
d’expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig als requeriments enviats per la justícia espanyola als
ajuntaments que van decidir lliurement treballar el passat 12 d’octubre.
Quart.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions i per qualsevol ciutadà i ciutadana.
Cinquè.- Defensar l’autonomia de les administracions locals per tal d’organitzar-se i prendre
les seves decisions polítiques per defensar la voluntat popular expressada a les urnes.
Sisè.- Lamentar la judicialització de la vida política a l’Estat espanyol, pretenent que els
tribunals resolguin el què caldria debatre i acordar a nivell polític.
Setè.- Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya, a l’Ajuntament de Badalona, a Catalunya Acció, a totes les
formacions polítiques en què algun dels seus membres sigui coaccionat per part de la
justícia espanyola a causa de l’exercici de les seves funcions com a càrrec electe, a l’AMI, a
l’ACM, a la FMC i al Consell Comarcal del Maresme perquè difonguin aquesta moció entre
els seus associats.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “En la mateixa línia que
l’argument de la moció anterior, reiterem el nostre compromís i implicació màxima amb el
procés independentista.
Estem molt contents que en un Ple s’hi presentin tres mocions de caire independentista i
siguin votades majoritàriament a favor per 11 regidors d’aquest plenari.
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Fa molt temps que el Govern de l’Estat espanyol està demostrant una absoluta incapacitat
per resoldre a través de la política els problemes de caire polític. Les greus mancances
democràtiques queden demostrades a cada sentència judicial contra el procés, a cada
amenaça als càrrecs electes, a cada negativa davant la petició de posar les urnes perquè el
poble decideixi en llibertat.
S’acosten mesos complicats, però també molt engrescadors. Els càrrecs electes i els
dirigents polítics que tenen la responsabilitat de posar les eines perquè la nova república
catalana sigui possible, correm riscos, com Mas, Ortega, Homs, Rigau, Forcadell, Coma,
Venturós, Espot. No podem deixar-nos vèncer, no ens equivoquem d’adversari, necessitem
fer-ho junts, i només junts ho farem possible.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que abans d’exposar el que tenia preparat en
aquesta moció, vol dir que li sobta quan es parla d’imposició de les lleis, doncs sembla que
l’Estat està imposant a la comunitat autònoma de Catalunya el seu ordre i mano, i se li
ocorre extrapolar al que l’Ajuntament està fent amb altres veïns del municipi, per saber com
es diu això, doncs la Llei s’aplica igual per tots, i si ho fa un govern de dretes és dictatorial i
si ho fa un govern d’esquerres és correcte. Per tant, no caldria parlar a la lleugera del que és
correcte aplicant la Llei i el que no. A continuació diu textualment: “Mas, Rigau i Ortega no
estan imputats per posar urnes. Que no enganyin als catalans. Estan imputats per desobeir,
usurpar i prevaricar.
Si els regidors del PSC o d’IC voten a favor d’aquestes mocions o s’abstenen hem de posar
de manifest la duplicitat del PSC i del PSOE en la defensa de la legalitat, la Constitució i la
unitat de tots els espanyols.
Recordaran que el que llavors era President Artur Mas no està processat per posar urnes
sinó per desobeir les lleis i resolucions judicials que obliguen a tots els ciutadans. No pot
haver democràcia si no es respecten els drets de tots els ciutadans espanyols. I el dret a
mantenir la unitat de la pàtria comuna és uns dels principis fonamentals de la nostra
democràcia.
Cal afegir que sentim vergonya perquè els polítics que volen la secessió estiguin disposats a
sortir en defensa d’un partit sota l’ombra de la corrupció perquè consideren que la ruptura
d’Espanya justifica amagar la corrupció del 3 per cent.
L’únic objectiu de CDC i els seus aliats és no escapar-se de les seves obligacions amb la
hisenda i la justícia.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Catalunya
ha demostrat, en diverses ocasions per la via pacifica, la voluntat d’esdevenir un nou Estat
d’Europa. El model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre a les
expectatives d’autogovern, deixant de respectar la realitat plurinacional i lingüística, intentant
recentralitzar estructures socials, culturals, administratives i econòmiques contràries a la
voluntat catalana.
Davant la negativa de Madrid, el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania
popular, va aprovar el 6 d’octubre una resolució instant al Govern de la Generalitat de
Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a
molt tard, el setembre del 2017.
Des del món municipal hem estat al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les
representen. Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, hem mostrat i continuarem
mostrant el nostre compromís per complir l’encàrrec de la ciutadania: portar aquest país a la
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independència per la via democràtica. On l’últim exemple l’hem tingut aquest passat
diumenge, on molts dels càrrecs electes vam estar a l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona,
juntament amb unes 80.000 persones, donant suport als càrrecs electes, i no electes,
encausats pels tribunals per actes de suport al procés d’independència.
L’Estat espanyol ha optat per voler aturar el procés per la via de les amenaces i la por,
polititzant la justícia, fins a trobar-nos amb sentències que obeeixen la ideologia política del
Partido Popular. És en aquest context on, diversos representants han estat portats davant
els tribunals. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per
l’organització del 9N del 2014; Carme Forcadell acusada de dinamitar l’Estat, ajuntaments i
càrrecs electes per aprovar mocions de suport a les resolucions aprovades pel Parlament,
sedició o declarar el territori lliure i sobirà.
Els càrrecs electes hem de seguir el camí que la democràcia ens va marcar en diverses
eleccions, i per tant, mostrant lleialtat a les institucions catalanes i obediència a la nostra
legalitat catalana.
Atès que la llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el
seu ple exercici i respecte no es pot avançar.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a
la seva independència judicial.
És per tot això que el nostre grup municipal, com a Partit Demòcrata Europeu Català
d’Arenys de Munt donem ple suport a aquesta moció i hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Només volia fer uns comentaris al regidor Planas.
Ha dit que s’ha de lluitar contra les imposicions de la llei. Li dic que sí, contra totes les
imposicions de les lleis quan són injustes i arbitraries. Contra aquestes lleis sí que s’ha de
lluitar sempre, perquè no totes les lleis són justes.
Ha dit que la llei és imparcial. No totes les lleis són imparcials. Les lleis que va fer el Sr.
Franco no n’havia cap ni una d’imparcial.
I, a més, li vull recordar que, per exemple, el Sr. Santiago Espot està imputat per haver
redactat un manifest. O sigui per un suposat delicte d’opinió, quan la llibertat d’opinió, a la
Constitució espanyola, està reconeguda. Per tant, els que imputen per això no estan sent
imparcials, sinó que estan tergiversant i extremant al màxim la llei per poder imputar a
persones per un delicte d’opinió.
I després li volia dir una petita cosa sobre el President Artur Mas, la Vicepresidenta Joan
Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, estan imputats per desobeir i prevaricar, vostè ho ha
dit, però desobeir i prevaricar per posar urnes. Per això els han imputat.”
El regidor Sr. Planas diu que les lleis són d’aplicació, i no cal debatre si són justes o no. En
tot cas, un jutge resoldrà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví 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, i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i dos vots
en contra, de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos i el regidor En Ramon Planas i
Freixas, dels grups PSC i PP.
_____
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PART DE CONTROL
11. INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE 2016.
El Sr. Sánchez, com a regidor delegat d’Economia, llegeix resumidament la part expositiva:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal 042/2016, de data 27 d’octubre, sobre
l’execució del 3r trimestre del 2016 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 27 d’octubre, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels
principis de la Llei Orgànica 2/2012, un cop transcorregut el 3r trimestre del 2016, en
compliment del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:


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




7.021.972,94 €
4.727.049,37 €

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

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

12. DESPATX OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 239 a la 267, ambdues incloses, des
del 7/10/16 fins al 13/11/16:
-

Resolucions en matèria de personal: 5
Resolucions en matèria d’economia: 15
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria d’organització: 2
Resolucions en matèria de contractació: 3
Decret 267/16, de 9/11/2016, d’aprovació del Cost efectiu dels Serveis prestats per
l’Ajuntament corresponents a l’exercici 2015.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/10/16 fins al 13/11/16, en matèria
de:
_____
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-

Benestar Social: 4
Urbanisme: 1
Medi Ambient (Activitats): 2

PRECS I PREGUNTES
13. PREC DEL GRUP CIU SOBRE LA IL·LUMINACIÓ A CAN JALPÍ.
La regidora Sra. Paituví formula el següent prec:
“Tenint en compte que el parc de Can Jalpí és un bon pulmó per tota aquella gent que vol
passejar o practicar esport, demanaríem que es tingués en compte d’arreglar els fanals que
actualment no estan en funcionament. Només al camí, hi ha 50 fanals aproximadament, dels
quals, n’hi ha 28 que no estan en funcionament.
Demanem que s’arreglin el més aviat possible els fanals que només els manca posar-hi la
bombeta, i els fanals restants, que es mirin d’arreglar també.
El camí que va de l’arbre de Guernika cap al castell Jalpí, està totalment fosc. Hi ha dos
fanals que només els manca posar-hi bombetes, però també demanem que es faci tot el
possible per posar-hi més fanals. Aquest camí és un bon pas per les persones que viuen a
la urbanització i volen pujar tot caminant fins el centre del poble. També es un camí molt
utilitzat per la pràctica esportiva.
Si anem de l’arbre de Guernika cap a l’entrada de la urbanització, baixant el camí, no hi ha
cap fanal, ja que per vandalisme es varen anar traient fins al punt que no n’hi ha cap ni un.
Per sort, els fanals de la urbanització il·luminen el camí i s’hi pot veure, però a mida que es
va baixant, quan s’arriba a la zona dels fanals amb il·luminació led, el camí es torna fosc, ja
que aquest tipus d’il·luminació no dóna cobertura al camí. No trobem malament la
substitució dels llums antics per leds, però sí que és cert que en tot cas es tindria de mirar
d’arreglar aquesta zona fosca i si s’han de seguir substituint els fanals, caldria tenir en
compte de posar-los amb doble il·luminació, un cap al carrer i l’altre cap al camí.
Així doncs, el nostre prec és que es miri de fer una il·luminació correcte i uniforme per poder
passejar-hi o practicar-hi esport de manera segura. De fet aquest punt ja el vàrem presentar
l’any 2015 per tal que s’inclogués aquesta millora.”
Continua dient, que no creuen que sigui un punt difícil d’assolir i, en tot cas, són serveis de
primer ordre que des de l’ajuntament s’haurien de facilitar a la vila.
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Som coneixedors de la
problemàtica de l’enllumenat de Can Jalpí, en general molt degradat, principalment per culpa
del vandalisme, i com a coneixedors que som, ja hem començat a treballar amb aquest
tema, actualment ja disposem d’un projecte i el seu pressupost per renovar totalment
l’enllumenat de Parc amb un import de més de 45.000€ que intentarem que durant el 2017
es comenci a executar per fases. Concretament, nomes el camí des de l’arbre de Guernika
fins a l’accés del Jalpí Aventura té un import de més de 22.000€.
Dins aquesta actuació, tindrem en compte la seva proposta de doble il·luminació.
De moment, i com a solució provisional pel que fa al camí, properament es modificaran les
llumeneres, canviant el suport, ja que no és només que falti la bombeta, sinó que estan
trencats, posant peces noves i làmpades LED directes a 230V.”

_____
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14. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE L’ACTUACIÓ ALS BOSCOS DE PINEDES
AFECTADES PER LES PLAGUES.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“El 23 de maig de 2016, el Consell Comarcal feia pública la situació dramàtica que estan
patint les pinedes maresmenques. Arenys de Munt és un dels punts més afectats. L’informe
que ens varen enviar, detectava 13 zones en molt mal estat, i es tenia de confirmar a peu
del terreny si l’afectació era conseqüència de la plaga del tomicus o per culpa de la sequera.
Aquest setembre passat, l’equip de govern ens comunicava que havia enviat la informació
als propietaris de boscos.
Sobre aquest tema tenim forces preguntes perquè el panorama és certament desolador,
només cal fixar-se en la zona de Can Sagrera, es pot apreciar molt bé quan venim des de
Canet de Mar per l’autopista, l’afectació és molt, molt gran. En cas que avui no ens puguin
donar totes les respostes, sí que demanem especial atenció en aquest problema per mirar
de fer-hi front de la manera més immediata possible, aprofitant que l’hivern és un bon
moment per actuar.
Voldríem saber quantes hectàrees forestals hi ha, i quants propietaris forestals públiques o
privats hi ha?
De les 13 zones detectades, que no se sap si és tomicus o sequera, saber si s’ha pogut
esbrinar la procedència de l’afectació?
De la part d’afectació pública, si és que n’hi ha, si s’ha fet alguna actuació?
I per últim, quants propietaris forestals s’han adherit a l’Associació de propietaris per tal que
puguin demanar els ajuts per la subvenció de la Diputació i també saber si l’Ajuntament s’hi
ha adherit?”
El regidor Sr. Castillo respon que, d’entrada, vol dir que la Regidoria de Medi Ambient té
aquest problema com els principals sobre la taula. I malgrat no tenir un tècnic de medi
ambient fixe, hi ha un tècnic que està ajudant i és molt competent. A continuació, diu
textualment: “1 - Es desconeix les hectàrees forestals afectades a Arenys de Munt. A tota la
comarca s’ha estimat que unes 500 ha (principalment de pi pinyer), però recentment s’està
veient que aquesta dada queda bastant curta.
Arenys de Munt té una extensió aproximada de 2.080 ha. De les quals aproximadament un
57% (1.200 ha) serien zones boscoses.
D’aquestes, aproximadament 20 ha serien públiques
2- De les zones detectades pel Consell Comarcal, totes elles l’afectació sembla ser de
Tomicus, tot i que encara en queda alguna per visitar. No obstant això, n’hi ha d’altres més
petites no detectades pel Consell Comarcal i que també estan afectades.
3. Respecte a les zones públiques, igual que les privades, el primer que s’ha fet és
determinar si l’afectació és per Tomicus i s’està procedint a actuar de la manera següent:
Els ajuts per lluitar contra aquesta plaga seran gestionats des de les Associacions de
propietaris forestals.
En el nostre territori des de fa molt anys existeix l’Associació de propietaris Forestals
del Montnegre i el Corredor, la qual gestiona des de l’any 2007 un “Pla Marc de restauració i
Millora Forestal de les finques forestals del Montengre i el Corredor” en virtut d’un Conveni
de col·laboració que també va signar l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Darrerament i degut a la problemàtica del Tomicus s’ha creat també l’Associació de
propietaris Forestals del Maresme.
_____
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L’Ajuntament s’adherirà a les dues. La primera realitza actuacions d’eliminació del tomicus i,
alhora, de gestió forestal per tal de preparar el bosc per a suportar millor les afectacions
futures. A canvi, cal abonar un 5 % del cost de gestió.
La segona va encaminada directament i exclusivament a eliminar els arbres infectats pel
Tomicus.
Amb la primera es vol treballar en el bosc de Can Jalpí.
4. Ara mateix desconeixem els propietaris que s’han adherit a una o altra associació. Des de
l’Ajuntament s’ha informat a diferents propietaris.
Properament es farà encara més difusió per tal de donar a conèixer les possibilitats existents
i les línies d’actuació per tal de poder accedir a les subvencions.”

15. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE EL PAS DE VIANANTS DE LA PLAÇA
CATALUNYA.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“Jo mateix el dia 7 de gener de 2016, vaig comunicar que un senyor havia patit una caiguda
en el pas de vianants de la plaça Catalunya en direcció a la plaça de l’Església. És cert que
el carrer fa una mica de pendent i en dies d’humitat, deu ser més fàcil patinar-hi. La resposta
per part del regidor d’Espai Públic va ser que hi havia hagut un problema amb pintura
defectuosa per als passos de vianants, ja que no era antilliscant i que ho tenien detectat i
s’arreglaria.
La bona notícia és que la pintura, a aquestes alçades, ja no patina, gairebé no n’hi ha.
La pregunta és quan tenen previst tornar a pintar aquest pas de vianant i tots aquells que no
estan pintats amb la pintura correcte?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Pel que fa a aquest pas de
vianants, vam tenir un problema degut a què no s’hi va afegir la pols de quartz que es
necessària per l’antilliscant, per tant la degradació va ser molt ràpida, així com el fet que
rellisqués, durant el mes de juliol es va fer un repàs a aquest pas de vianants ja que es va
tenir que arreglar una part de la rasa de les reixes.
Actualment, està a la llista de tasques de brigada municipal, i aquesta mateixa setmana he
demanat que s’accelerés aquesta actuació, intentarem que es faci el més aviat possible.”

16. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE LA UBICACIÓ DELS FIRAIRES DURANT LA
FESTA MAJOR.
El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“Un any més s’ha celebrat la Festa Major de Sant Martí a Arenys de Munt, i un any més
s’han ubicat les atraccions de la fira a la Zona Industrial Torrent d’en Puig.
Tenint en compte que no ens consta que existeixin unes bases que regulin l’atorgament de
llicències temporals d’ús privatiu de la via pública per instal·lacions d’atraccions de fira,
preguntem en base a quins criteris o estudis tècnics s’atorga la ubicació on s’han d’instal·lar
els firaries?
I en qualsevol cas, hi ha molts negocis de la zona industrial que es veuen afectats
directament, degut a què les atraccions de la fira tapen la seva façana o fins i tot, en el cas
del Passeig de Can Victoriano, l’entrada habitual de la circulació dels vehicles està tancada.
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És per això que també preguntem perquè no s’ha informat d’aquestes circumstàncies a tots
els negocis de la zona industrial afectats per la ubicació de la fira?”
El regidor delegat de Promoció Económica i de Coordinació, Sr. Sánchez, comenta que els
firaires normalment són els mateixos que en els darrers anys i normalment es col·loquen en
els mateixos llocs. La sistemàtica és que els firaires presenten la seva petició a l’Ajuntament
i nosaltres els demanem una sèrie de documentació: per les atraccions infantils, l’alta de
l’IAE, l’assegurança de responsabilitat civil vigent, l’alta a la Seguretat Social vigent, i la
darrera revisió vigent de l’atracció. Si es tracta de parada amb aliments, se’ls demana l’alta
de l’IAE, el carnet de manipuladors d’aliments i l’alta a la Seguretat Social. També s’aplica la
taxa d’ocupació de via pública, Ordenança fiscal núm. 17, annex 5, que també s’aplica quan
hi ha altres fires. Cada una d’aquestes peticions es revisa per l’enginyer municipal i si tot és
correcte, es respon favorablement.
Pel que fa a la segona qüestió plantejada, diu que hi ha un error en la seva pregunta, ja que
la seva afirmació no és del tot encertada. Possiblement sempre pot haver-hi algun industrial
que no n’estigui assabentat, però en aquest cas, el 18 d’octubre es va fer una reunió amb
tots els industrials afectats per part del personal municipal, i si bé no es va poder atendre a
totes les peticions dels industrials, si es va tenir en compte afectar el mínim possible amb la
instal·lació de les atraccions. I sí, es va tallar l’accés a Can Victoriano, i són conscients que
això pot comportar problemes d’accés i circulació. Diu que és una incomoditat que des del
Govern en són conscients. Però aquesta fira porta molts anys, i costa trobar espais
alternatius, malgrat que s’estan buscant, per tal de que es puguin acollir les atraccions amb
les mínimes molèsties. Estan estudiant espais alternatius que garanteixin aquesta fira, amb
el mateix número d’atraccions i si és possible, ampliar-les, i alliberar la zona industrial
d’aquesta activitat.

17. PREGUNTA DE LA REGIDORA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE
QUINES HAN ESTAT LES RECLAMACIONS I INDEMNITZACIONS PER
RESPONSABILITAT CIVIL QUE S’HAN FET A VEÏNS DEL POBLE DURANT EL
2015.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenta la regidora Esther Sánchez 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 electe
escollida per la CUP d'Arenys de Munt, sobre quines han estat les reclamacions i
indemnitzacions per responsabilitat civil que s’han fet a veïns del poble durant el 2015.
En el Ple del 30 de juny es va fer un canvi de contractació en la pòlissa de l’Assegurança de
Responsabilitat Civil amb una rebaixa important de la prima a pagar, passant de 12.419,55€
a 8.919,15€.
En la nostra intervenció en el Ple, vam remarcar que a part de l'estalvi econòmic, volien
saber quins beneficis aportaria al poble aquesta nova contractació.
Pensem que una rebaixa tan important es pot produir o perquè no es tramiten reclamacions
de sinistres o perquè no s'indemnitza als vilatans que fan reclamacions.
Malgrat que el regidor Sànchez es va comprometre a prendre la nostra demanda com un
prec, a data d'avui encara no tenim aquesta informació, que per nosaltres és molt important
_____
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perquè és bo tenir un estalvi, però no si això va en perjudici dels veïns i veïnes que facin
reclamacions.
És en aquest sentit que els hi volem preguntar:

Durant el passat any 2015, quantes reclamacions de vilatans es van produir?

En quantes es va indemnitzar a aquests veïns?

Per quins imports?

També els agradaríem que ens fessin una comparació amb el 2014.

I com govern obert i transparent si tenen previst fer aquesta informació pública?”
El regidor de Coordinació, Sr. Sánchez, explica, resumidament, el següent: “Durant el passat
2015 es va presentar un total de disset reclamacions patrimonials, de les quals deu han
estat estimades i pagades, una està estimada i pendent de pagament, quatre desestimades,
i dues pendents de resoldre.
ANY 2015
RECLAMACIONS PATRIMONIALS PRESENTADES : TOTAL 17
RECLAMACIONS PATRIMONIALS ESTIMADES I PAGADES : 10
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL ESTIMADA PENDENT PAGAMENT : 1
RECLAMACIONS PATRIMONIALS DESESTIMADES: 4
RECLAMACIONS PATRIMONIALS PENDENTS DE RESOLDRE 2015: 2
DETALL RECLAMACIONS PATRIMONIALS ESTIMADES I PAGADES : 10
ANY
PAGADOR

IMPORT PAGAT
AJUNTAMENT/COM
PANYIA

2015

GUSAM

208,75 €

2015

CALAF

1520,01 €

CALAF

397,85 €

CALAF

25 €

CALAF

1956,58

CALAF

2150, €

CALAF

425,51 €

NÚM.
EXP.

AFECTAT/A

1/15

5/15

2015
6/15
2015
9/15
2015
10/15
2015
11/15
2015
12/15
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2015
14/15

TALHER

5.500 €

AJUNTAMENT
(franquícia)

427,83 €

AJUNTAMENT
(franquícia)

404,86€

2015
15/15
2015
17/15

TOTAL PAGAT PER GUSAM 208,75 €
TOTAL PAGAT PER CALAF 6474,95 €
TOTAL PAGAT PER TALHER 5.500 €
TOTAL PAGAT PER L’AJUNTAMENT 832,69 €
TOTAL PAGAT RECLAMACIONS PATRIMONIALS 2015: 13.016,39 €
DETALL RECLAMACIÓ PATRIMONIAL ESTIMADA PENDENT PAGAMENT
ANY
NÚM.
EXP.

AFECTAT/A

PAGADOR

IMPORT
PENDENT
PAGAMENT

ZURICH I
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT
300 €
FRANQUICIA
RESTA 1254,77
€ ZURICH

2015
7/15

DETALL RECLAMACIONS PATRIMONIALS PENDENTS DE RESOLDRE 2015
ANY
NÚM.
EXP.

AFECTAT/A

RESPONSABLE

IMPORT
SOL·LICITAT

CALAF

Encara no
valorat

2015
13/15
2015

16/15

ZURICH

No valorat
Zurich informa
que no hi ha RP
i s’ha de
desestimar
Informe Jurídic i
Acord
desestimatori
preparat per
Junta de
28112016

ANY 2014
RECLAMACIONS PATRIMONIALS PRESENTADES : TOTAL 8
RECLAMACIONS PATRIMONIALS ESTIMADES I PAGADES : 2
_____
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RECLAMACIONS PATRIMONIALS DESESTIMADES: 6
DETALL RECLAMACIONS PATRIMONIALS ESTIMADES I PAGADES : 2
ANY
NÚM.
EXP.

AFECTAT/A

PAGADOR

IMPORT PAGAT

2014

AJUNTAMENT
(franquícia)

233,19 €

2014

ZURICH I
AJUNTAMENT

ZURICH 308,74
AJUNTAMENT 300 €
(franquícia)
Total 608,74 €

5/14

8/15

TOTAL PAGAT PER L’AJUNTAMENT 533,19 €
TOTAL PAGAT PER ZURICH 308,74 €
TOTAL PAGAT RECLAMACIONS PATRIMONIALS 2014: 841,93 €
Com a govern obert i transparent, sí tenim previst fer aquesta informació pública tot
preservant les dades personals de les persones afectades.

18. PREGUNTA DE LA REGIDORA SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE LA
PREOCUPACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER GENERALITAT PELS PROBLEMES EN
CAS D’EMERGÈNCIA QUE POT COMPORTAR LA TANCA AMB CANDAU.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenta la regidora Esther Sánchez 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 electe
escollida per la CUP d'Arenys de Munt, sobre la preocupació de veïns del carrer generalitat,
pels problemes en cas d'emergència que pot comportar la tanca amb candau.
Veïns del carrer Generalitat, ens han fet arribar la seva preocupació degut a la tanca fixe
amb candau que es posa al començament del seu carrer per tallar la circulació de vehicles a
l'hora d'entrada i sortida de l'escola Sant Martí.
Tots sabem que és prioritari la seguretat vial dels nostres infants quan es dirigeixen cap a la
escola, però el que no entenen els veïns és el perquè no es va deixar la tanca mòbil que
abans tallava el carrer, com es fa a l'escola Sobirans que quan han entrat els alumnes la
policia local la treu.
La via pública és de tots, no d'exclusivitat particular i per tant no hauria d'haver cap obstacle
fixe, amb l'afegit de l'impacte visual negatiu que ocasiona.
Però la preocupació principal d'aquests veïns és si algun dia hi ha una urgència de què hagi
d'accedir l'ambulància o els bombers al carrer i la persona encarregada d’obrir la tanca no es
trobi a prop. Sabem que les emergències a vegades depenen de pocs minuts d'actuació. I
segons ens han informat, malgrat que el temps aproximat que resta la tanca amb el candau
és d'uns 10 a 15 minuts, en alguna ocasió s'ha arribat fins a 30 minuts de retard.
Aquests veïns també ens han comentat que no entenen com és que abans de fer aquesta
actuació en la via pública, no van ser informats.
_____
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Es per això que els hi preguntem:

Com tenen previst resoldre aquest tema en cas de emergència ?”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu textualment: “Aquesta tanca va ser fruit
d’una demanda de l’AMPA del col·legi Sant Martí i es el primer cop que es rep queixa sobre
la mateixa.
Però, pel que fa a la seva preocupació, comentar que aquesta tanca mòbil esta fixada
sempre amb cadenat en la posició d’obertura de pas, i es tanca per part de la Policia durant
l’estona de protecció escolar que dura poc més de 15 minuts. I és oberta per la mateixa
Policia Local un cop passat aquest temps .
Durant aquesta estona que la tanca està en posició de bloqueig del pas, la Policia Local està
a la cruïlla de Josep Maria Soler, a menys de 2 minuts de la tanca, per tant si es produís una
emergència durant aquests 15 minuts de protecció escolar, la Policia Local és present i el
desbloqueig del carrer seria pràcticament immediat.”

19. PREGUNTA DEL REGIDOR SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL SOBRE EL
PERQUÈ EL GOVERN D’ARENYS DE MUNT HA PRESENTAT UNA QUERELLA
CRIMINAL CONTRA UN VEÍ D’ARENYS DE MUNT PER HAVER ESCRIT UN
ARTICLE D’OPINIÓ I NO HA UTILITZAT ELS SERVEIS DE MEDIACIÓ PER
RESOLDRE-HO.
El Sr. Alcalde comenta que el Sr. Jiménez a l’inici del Ple li ha comentat que calia corregir
“querella criminal” per “denúncia”.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, perquè el
Govern d’Arenys de Munt ha presentat una denúncia contra un veí d’Arenys de Munt per
haver escrit un article d’opinió i no ha utilitzat els serveis de medicació per resoldre-ho.
Primer de tot demanar disculpes perquè a la pregunta surt ‘Querella Criminal’ quan de fet és
una denúncia policial. La informació que ens havia arribat estava malament i aquest vespre
ho hem pogut contrastar i es tracta d’una denúncia.
Per tant, primer de tot volia demanar disculpes perquè ha sortit a tot arreu una informació
errònia que no hauria de sortir i ha estat un error nostre.
Aquests darrers dies ens hem assabentat que el Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
ha interposat una denúncia contra un veí d’Arenys de Munt que havia escrit un article
d’opinió en el darrer Batec del mes d’octubre (número 346).
Aquest article fa unes reflexions sobre una de les casuístiques de contractació que poden
portar a realitzar activitats corruptes. Unes activitats que, tal com estem veient als mitjans de
comunicació, estan portant a molts polítics davant la justícia perquè s’han enriquit amb els
impostos que hem pagat els ciutadans honestos.
En aquest article d’opinió no hem sabut veure que es cités al Govern d’Arenys de Munt, ni a
cap polític local.
_____
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No podem oblidar que el dret a la llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a la
Declaració Universal dels Drets Humans. Concretament al seu article 19 que diu ‘Tota
persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a
causa de les pròpies opinions’ a més avala que puguin ser difoses per qualsevol mitjà.
Al mateix temps hem de recordar que l’Ajuntament d’Arenys de Munt disposa d’un servei de
mediació per resoldre conflictes entre veïns, donant la possibilitat de rectificació de l’article si
algú s’hagués sentit al·ludit o ofès per aquest article.
És per aquest motiu que volem preguntar:

Quin és el motiu que ha portat a aquest Govern a plantejar una denúncia contra
aquest veí?

Si algú s’ha pogut sentir al·ludit o ofès per aquest article d’opinió, com és que no s’ha
utilitzat el servei de mediació que disposa l’Ajuntament d’Arenys de Munt per resoldre aquest
problema?”
La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, diu textualment: “Primer de tot li he de dir que el
Govern no ha presentat cap querella criminal contra ningú. Però abans de contestar-li
m’agradaria exposar sintèticament els fets que són motiu de la seva pregunta.
Al Batec del mes d’octubre el veí d’Arenys de Munt i ex-regidor d’aquest ajuntament, Sr.
Xavier Oller i Artigas, va escriure un article titulat “Del 3 per cent”. En aquest article, parlant
de les obres d’urbanització de la Riera d’Arenys de Munt i no d’un altre poble, hi diu
textualment: “segurament també comporta algun tipus de compensació econòmica per tot el
que es coneix fins ara per assessorar a l’empresa que optarà i en tindrà la concessió”.
Si el Sr. Oller hagués tingut un mínim indici d’irregularitats a l’ajuntament, el que hauria
d’haver fet és denunciar-ho als jutjats, no escrivint un article a la revista local, que el que
pretén és desacreditar la gestió municipal. Aquest article fa molt mal a la classe política que
treballa honestament, però també fa molt mal als professionals i tècnics municipals; la seva
professionalitat està fora de dubte i les paraules de l’article són ofensives i calumnioses.
És voluntat d’aquest Govern conciliar amb el Sr. Oller i així ho hem proposat al Jutjat de Pau
d’Arenys de Munt, com a pas previ a la possible interposició de la querella criminal.”

20. PREGUNTA DEL REGIDOR SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL SOBRE
QUANTS PROCESSOS JUDICIALS OBERTS TÉ L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE
MUNT AMB VEÏNS O ENTITATS D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“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 quants processos judicials oberts té l’ajuntament
d’Arenys de Munt amb veïns o entitats d’Arenys de Munt.
Amb l’ànim de transparència i la informació pública volem que s’informi, preservant la
confidencialitat de les dades personal:

Quants processos judicials oberts té l’Ajuntament contra veïns o entitats d’Arenys de
Munt? (indicant tipus de procés -querella, demanda, contenciós-, data d’inici del procés i
situació actual -presentat, acceptat, vigent, en instrucció, recorregut).

_____
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Quants processos judicials oberts tenen els veïns o entitats d’Arenys de Munt contra
l’Ajuntament d’Arenys de Munt? (indicant tipus de procés -querella, demanda, contenciósdata d’inici del procés i situació actual -presentat, acceptat, vigent, en instrucció, recorregut).

Si tenen pensat informar d’aquesta qüestió a la pàgina de transparència de
l’Ajuntament?”
El regidor delegat de Coordinació, Sr. Sánchez, diu que l’Ajuntament no té cap procés
judicial obert contra cap veí o entitat d’Arenys de Munt.
A continuació diu que hi ha 12 procediments oberts contra l’ajuntament i explica aquest
quadre:
ANY

_____

TIPUS

JUTJAT

2009

Recurs
ordinari
127/09
Secció E

2013

Recurs
d'apel·lació a Jutjat CA
la Sentència núm. 14 BCN
núm. 51/13

2013

Apel·lació
231/15 al
Recurs
191/2013-A

Jutjat CA
núm. 15 BCN

2014

Recurs
199/2014 B2

Jutjat CA
núm. 16 BCN

Jutjat CA
núm. 13 BCN

OBJECTE
Contra la resolució d'alcaldia per la
qual s'aprova definitivament el
projecte de reparcel·lació del sector
Els Ruals, així com contra la
desestimació per silenci del recurs
de reposició interposat contra
l'anterior resolució, en data
9/09/08.
Contra l'estimació del recurs
480/2010-AP, interposat pel Sr.
Valentín Torbellino Retamal, contra
la desestimació del recurs de
reposició interposat contra la
concessió de permís municipal
ambiental per a la instal·lació d'un
centre de culte per part de la
Asociación Cultural Islámica de
Arenys de Munt, dictada per
resolució de data 31/05/10.
Contra la desestimació presumpta
per silenci administratiu negatiu del
recurs de reposició interposat per
aquesta Associació
en data
22/10/12 contra la resolució
d’alcaldia de data 12/09/12, on es
sol·licitava la recepció de manera
definitiva i immediata de la
Urbanització Collsacreu.
Contra la resolució d'alcaldia de
data 10/02/14, mitjançant la qual
s'informà de la situació urbanística
del sector L'Ajup, en relació amb
l'obligació de cessió de zona verda i
de recepció d'obres.

SITUACIÓ ACTUAL
SUSPÈS 26-9-14 I
ARXIVAT
PROVISIONALMENT
26-1-15

PENDENT
EXECUCIÓ DE
SENTÈNCIA

GUANYAT I EN
APEL.LACIO,
PENDENT
SENTÈNCIA

Prova
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_____

2015

Recurs
70/2015

Jutjat CA
núm. 10 BCN

2015

Recurs
81/2015

Jutjat CA
núm. 7 BCN

2015

Recurs
81/2015

Jutjat CA
núm. 11 BCN

2015

Recurs
d'apel·lació a Jutjat CA
la Sentència núm. 15 BCN
núm. 28/15

2015

Oposició al
recurs
apel·lació
Sentència
106/2015

Jutjat CA
núm. 10 BCN

Contra l’acord de Ple de data 18 de
setembre de 2014, aprovant
definitivament lla imposició de
contribucions especials per a
l’execució de les obres de la calçada
de la Rbla. Eixample i de la Rbla.
Francesc Macià.
Contra l’acord de Ple de data 18 de
setembre de 2014, aprovant
definitivament lla imposició de
contribucions especials per a
l’execució de les obres de la calçada
de la Rbla. Eixample i de la Rbla.
Francesc Macià.
Contra l’acord de Ple de data 18 de
setembre de 2014, aprovant
definitivament la imposició de
contribucions especials per a
l’execució de les obres de la calçada
de la Rbla. Eixample i de la Rbla.
Francesc Macià.
Contra la Sentència núm. 28/15, de
data 3/02/15, dictada en el recurs
ordinari 191/2013, interposat
contra la desestimació presumpta
per silenci administratiu negatiu del
recurs de reposició interposat per
aquesta Associació en data
22/10/12 contra la resolució
d’alcaldia de data 12/09/12, on es
sol·licitava la recepció de manera
definitiva i immediata de la
Urbanització Collsacreu.
Contra l'apel·lació formulada pel Sr.
Costa Montal a la Sentència 106/15,
de 8/04/15, per la qual es
desestima el recurs ordinari núm.
403/13, interposat contra la
resolució d'alcaldia presidència, de
data 23/08/13, per la qual no
s'admet a tràmit el recurs de
reposició
interposat
contra
l'expedient que acorda l'enderroc
d'una finca a la parc. 28, polígon 2.

CAUTELARS
GUANYADES I TOT
EL PLET ACUMULAT

CAUTELARS
PERDUDES I EN
APEL.LACIO

PENDENT RESOL
OPOSICIÓ APEL.L
DES DE 18-9-15

PENDENT RESOL
OPOSICIÓ APEL.L
DES DE 18-9-15
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2015

Recurs
317/2015 E

2016

Oposició a la
Jutjat CA
Interlocutòria
núm.5 BCN
de 17/12/15

2016

Recurs
265/2016-A

Jutjat CA
núm. 8 BCN

Jutjat CA
núm. 8 BCN

Contra la resolució d'alcaldia de
data 20/07/15, per la qual es resol
l'exp. de protecció de la legalitat
urbanística incoat amb motiu de la
construcció d'una edificació a la
parcel·la 56 del pol. 11, declarant
PENDENT
il·legalitzable l'edificació existent i
requerint la restitució de la realitat
física alterada mitjançant l'enderroc
de la construcció en el termini d'un
mes.
Apel·lació a la interlocutòria de data
17/12/15, dictada en el recurs
272/09-B, contra l'acord adoptat, en
data 9/03/09, per la Junta de
Govern Local, pel qual es desestima
la sol·licitud de revocació de la
llicència d'obres atorgada, en data
20/02/06, a Hijos de Sotero
Hernández sa, per a la construcció
d'un edifici unifamiliar a la parc. 12
de la UA-22 Can Sagrera.
Recurs contra la desestimació de
reposició acordada JGL 23/05/16
que acorda que la finca propietat
dels recurrents no forma part de la
UA 5 Can Co 5/10/2016 Enviem per
correu certificat al Jutjat expedient
administratiu

També explica que sí que hi ha intenció d’informar, però no pot ser al portal de la
transparència doncs no hi ha cap paràmetre en el portal AOC que ho permeti, però sí que es
posarà al web. De tota manera, en els apartats de resolucions, actes de Junta de Govern i
decrets es poden trobar referències del nomenament d’advocats i tramesa d’expedients als
Jutjats.

21. PREC DEL REGIDOR SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL SOBRE LA
NETEJA DEL RIAL DELS JARDINS DE CAN JALPÍ.
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, sobre la neteja del rial dels jardins de Can Jalpí.
Les darreres pluges del 12 d’octubre han posat en evidència que el rial dels Jardins de Can
Jalpí, que s’inicia a la Pedrera, passa entre JalpíAventura i el llac i desemboca a la Riera
està brut, obturat i sense cap manteniment des de fa temps.
_____
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Aquesta brutícia i la seva acumulació sota el pont, fa que quan es produeixen pluges fortes
l’aigua no passi per sota del pont, tal com hauria de ser i pel que està previst, sinó que es
desbordi i acabi passant pel camí, fent un desguàs imprevist, provocant xaragalls importants
al camí que porta a JalpíAventura, abocant sorres no previstes al Roure de Gernika,
emportant-se el substrat que hi ha per fertilitzar-lo i creant més xaragalls al passeig dels
plataners. Uns desperfectes que s’han hagut de resoldre entre el 3 i 4 de novembre.
Si sota el pont no hi hagués brutícia, aquesta actuació no s’hauria hagut de fer.
És per aquest motiu que demanem:

Que es desbrossi el Rial.

Que es desembussi el pont que hi ha entre el camí i el Castell.

Que es planifiqui un manteniment anual del Rial per evitar nous perjudicis futurs i una
altra actuació concreta després de les pluges fins que no es resolgui el problema del Rial.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que les pluges d’octubre van ser
importants i han afectat a zones del municipi. S’han prioritzat actuacions en zones del poble
que podien afectar a l’accés i moviment dels veïns. Actuaran en aquest rial per desbrossarlo, tan bon punt sigui possible i acabin les actuacions preferents i faran un pla d’actuació.
El regidor Sr. Campasol diu que és coneixedor que s’ha rebut una subvenció de 38.000€ per
fer aquesta mena d’actuacions.
El regidor Sr. Castillo diu que efectivament, i que aquesta actuacions i altres, estan previstes
per fer.
El Sr. Alcalde acomiada el Ple indicant que el Ple de desembre canvia de dia pel 22, i que
aquesta setmana acaba amb un seguit d’actes com el Simposi per la descoberta d’Amèrica,
el Cor Aixa, etc.

22. PRECS I PREGUNTES
No es formulen.

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

_____

