AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 14/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dotze de novembre de dos mil
quinze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na
Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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 del grup Mixt, per no
estar d’acord amb aquesta denominació.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Votarem en contra de
l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi com a GRUP MIXT, i no
estem d'acord a què aparegui d'aquesta manera a les actes. Nosaltres ens vam presentar a
les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, som càrrecs electes per la CUP tal
com evidencien les nostres credencials com a regidors, emeses per la Junta Electoral. És
per aquest motiu que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta.”
S’ordena la seva inscripció al llibre d’actes.

2. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER A LA COMPRA AGREGADA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
EN MOBILITAT INTERNACIONAL, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL RESPECTIU
CONVENI.
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El regidor delegat de Joventut, Sr. Àngels Castillo i Vallcorba, prèvia explicació del contingut
de la proposta i de la motivació per la que es vol aprovar, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que els Ajuntaments, dins les seves competències, poden actuar en matèria de joventut
i els Consell Comarcals, com ens local supramunicipals poden vetllar perquè els serveis
siguin homogenis en el seu territori.
Vist que com a conseqüència de la proposta tramesa pel Consell Comarcal del Maresme per
a la contractació centralitzada del servei d’assessorament en matèria de mobilitat
internacional per a joves, s’ha fet una proposta de delegació de competència en aquest
òrgan supramunicipal per part del Regidor de Joventut d’aquest Ajuntament i l’aprovació del
conveni regulador de la mateixa, en data de 28-10-2015.
Vist l’informe emès en data de 30-10-2015 per la Secretaria municipal, indicant que cal
realitzar modificacions respecte a què aquest conveni ha de ser entès com una delegació de
competències i no un encàrrec de la gestió.
Vist l’informe 67/15 emès per Intervenció de data 2-11-2015 i feta la previsió de quina pot
ser la despesa per als anys 2016 i 2017.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme,
per la contractació centralitzada del servei d’assessorament en mobilitat internacional de
joves, amb una vigència fins al 31-12-2017.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta a l’expedient amb les modificacions
indicades en l’informe de Secretaria relatives al concepte de delegació de competència.
Tercer.- Autoritzar una despesa total de 975,78€ imputables als exercicis 2016 i 2017, a raó
de 487,89€ per cada anualitat.
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, a la corresponent
regidoria, i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Aquesta proposta és va
portar a Ple per primera vegada el 18 d’abril del 2013. Va ser una decisió d'aquell govern
quan estava governant la CUP autèntica, la de sempre, i amb una regidoria de la CUP com
a regidora de Joventut, i en Josep Manel Ximenis com a Batlle i es va decidir que
l'Ajuntament d'Arenys de Munt s'incorporés a aquest servei perquè es va considerar que era
una eina bàsica per al desenvolupament dels joves d'Arenys de Munt, especialment a nivell
internacional, a partir del recolzament de les institucions públiques municipals. Veiem que ha
sigut una bona iniciativa endegada per nosaltres quan érem al govern i profitosa per als
nostres joves, ja que en aquell moment que es va aprovar i fins ara, que s’ha anat renovant,
sempre ha estat amb el recolzament de tots els grups municipals.
En el 2013 eren 17 ajuntaments del Maresme els interessats en aquest projecte, a data
d’avui ja són 23 ajuntaments que s’han plantejar de disposar d’aquest servei
d’assessorament destinat als joves, posant al seu servei els recursos necessaris perquè
puguin millorar el seu desenvolupament personal i laboral i més si han de sortir a l’estranger
per ampliar la seva formació o per treballar.
Com ja vam evidenciar al 2013 a l’iniciar aquest servei a l'Ajuntament d'Arenys de Munt
quan estàvem governant, estem totalment d’acord a donar continuïtat a polítiques públiques
per incentivar als joves per a què participin en programes de mobilitat internacional.
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I també que el nostre consistori continuï amb l'adhesió a la contractació centralitzada en el
Consell Comarcal juntament amb altres ajuntaments del Maresme per aconseguir un major
estalvi econòmic en el servei.
Per tant, el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Convergència votarà a favor
d’aquest punt perquè es una bona eina que ja fa temps que s’està aplicant.
El que sí ens agradaria recalcar, la necessitat de fer-ne més difusió per tal que els joves del
municipi que ho necessitin, en coneixen la seva existència i utilitat.
També en la mateixa línia, el Consell Comarcal fa un Butlletí, que també demanaríem que
es faci la difusió i publicitat necessària.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Des del grup municipal creiem i
diem que és favorable i positiu delegar aquesta competència. També vam ser nosaltres, des
de les comissions, que vam demanar dades més concretes, per tenir-les al nostre abast.
Nosaltres sempre hem estat favorables a destinar que el Consell Comarcal tingui una utilitat
real i factible i si pot suplir aquestes carències que nosaltres no podem tenir de manera
individual, què millor fer-ho que a través d’ells. Per tant, com ja ha dit en la primera part de la
meva intervenció, el nostre vot serà favorable.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER A LA COMPRA AGREGADA DEL SERVEI DE
TELECOMUNICACIONS, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL RESPECTIU CONVENI.
El regidor delegat de Transparència, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que l’Ajuntament va ratificar al Ple de 24-2-2011 el decret d’alcaldia 33/2011, de
16/02/2011, de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per
la gestió de la contractació centralitzada del servei de telecomunicació (veu, mòbils i dades),
amb una vigència fins al 31/12/2012.
Vist que el Ple de data 18-4-2013 va aprovar prorrogar durant un any, en base al que
determina la clàusula setena dels convenis reguladors signats en data 25/02/11, la delegació
de competències d’aquest ajuntament en el Consell Comarcal per a la contractació
centralitzada del “Servei de telecomunicacions”, als efectes que aquesta administració pugui
realitzar la pròrroga de la contractació agregada dels: Lot 1: Telefonia fixa, Lot 2: Telefonia
mòbil, Lot 3: Dades, amb les empreses Telefònica España SAU i Vodafone España SAU.
Aquesta pròrroga començarà l’1 de juliol de 2013 i finalitzarà el 30 de juny de 2014.
Vist que finalitzat aquest termini, i vist que el Consell Comarcal del Maresme no havia
engegat l’expedient per a la nova compra agregada, es va tramitar expedient de contractació
per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt que finalitza el 31-12-2015.
Vist que en data 22-10-2015 arriba via EACAT l’acord del Consell Comarcal del Maresme de
data 16-10-2015, referent a l’aprovació del conveni tipus de cooperació amb els ajuntaments
i altres ens per la compra agregada dels serveis de telecomunicacions al Maresme, per tal
de dur a terme, a través d’una delegació de competències, de la gestió de la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions, separant-ne 2 lots:
LOT 1: per la contractació dels serveis de comunicacions fixes
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LOT 2: per la contractació dels serveis de comunicacions mòbils
Vista aquesta proposta tramesa pel Consell Comarcal del Maresme per a la contractació
centralitzada del servei de telecomunicacions, que es tramita com un conveni de cooperació
per a l’encàrrec de la gestió de la contractació centralitzada i amb una durada de 2 anys
amb la possibilitat de fer una pròrroga tàcita s’ha fet una proposta de delegació de
competència en aquest òrgan supramunicipal per part del Regidor d’Economia d’aquest
Ajuntament, per a l’aprovació del conveni regulador de la mateixa, en data de 30-10-2015.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 29-10-2015 i entenent que la compra
centralitzada dels serveis de telecomunicacions són avantatjosos econòmicament per
l’Ajuntament.
Vista la versió definitiva dels convenis i feta la previsió de quina pot ser la despesa per als
anys 2016 i 2017.
Vist l’informe emès en data 30-10-2015 per la Secretaria municipals i l’informe d’Intervenció
de data 30-10-2015.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme,
per la gestió de la contractació centralitzada del servei de telecomunicació (fixes i mòbils),
amb una vigència fins al 31-12-2016.
Segon.- Aprovar la minuta dels dos convenis que s’adjunten a l’expedient:
- LOT 1: Conveni entre el Consell
Munt de delegació de competència
comunicacions fixa.
- LOT 2: Conveni entre el Consell
Munt de delegació de competència
comunicacions mòbils.

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de
per a la gestió de la contractació dels serveis de
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de
per a la gestió de la contractació dels serveis de

Tercer.- Autoritzar una despesa total de 66.000,00€ imputables als exercicis 2016 i 2017, a
raó de 33.000 euros cada anualitat, segons el següent detall:
Concepte
LOT 1: serveis de comunicacions fixes
LOT 2: serveis de comunicacions mòbils
TOTAL:

Import ANUAL
33.000,00 €
33.000,00 €
66.000,00 €

Aplicació pressupostària
121.920.22200
121.920.22204

Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, a la corresponent
regidoria, i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “L'adhesió al conveni del
Consell Comarcal per la contractació dels serveis de Telecomunicacions ha estat una bona
iniciativa per l'Ajuntament d'Arenys de Munt ja que ens ha permès estalviar costos en un
servei que és totalment necessari pel funcionament bàsic del nostre Ajuntament.
Ja al 2013, al Ple del 18 d'abril, quan estàvem governant, la CUP autèntica, vam fer una
pròrroga d'aquesta contractació pel període que anava de l'1 de juliol del 2013 fins al 30 de
juny del 2014, per un total de 29.032 euros. A l'any següent, en el Ple del 15 de maig del
2014, es va tornar a prorrogar aquesta contractació, fins el 30 de juny del 2015, per, també,
29.032 euros.
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Ara veiem que la contractació es vol fer per 33.000 euros anuals, gairebé 4.000 euros més,
amb un increment de gairebé un 14%, quan la pujada de preus generals és molt més baixa,
fins i tot amb un IPC negatiu i, en concret, la que afecta a les telecomunicacions en alguns
casos han disminuït. Ens agradaria que ens expliquessin els motius d'aquest increment de
gairebé 4.000 euros més a l'any.
Tot i així, votarem a favor perquè entenem que participar en aquesta contractació conjunta,
malgrat aquest increment del 14%, representaria un estalvi respecte a una contractació
individual per part del nostre ajuntament. Però ens agradaria l'explicació d'aquest increment
que nosaltres considerem excessiu.”
El Sr. Alcalde diu que si poden donar resposta en el dia d’avui, ho faran.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Convergència també votarà
a favor d’aquest punt perquè com l’anterior ja fa temps que s’està treballant en la línia de
compartir esforços i fer compres agregades per tal d’aconseguir millors preus.
De tota manera, també caldria estudiar, sinó per aquest tema, per d’altres, la possibilitat de
disposar d’una junta de compres a l’ajuntament d’Arenys de Munt per tal d’optimitzar les
compres que no tinguin un conveni al darrere, o fins i tot per tenir altres punts de vista i
analitzar si són avantatjoses, tot i que actualment ja disposem dels informes pertinents dels
tècnics competents de l’Ajuntament pel que fa a aquestes compres agregades de comú
acord amb el Consell Comarcal.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que votaran a favor de tot el que sigui
mancomunar i estalviar, com és el cas.
El regidor Sr. Sánchez agraeix els vots a favor i justifica que s’ha ampliat la despesa donat
que la despesa efectiva al tancament de l’any va ser superior i la tarifa de telefonia ha
augmentat, doncs es fan més gestions telefòniques, hi ha més personal (plans d’ocupació) i
més telefonia mòbil. Malgrat tot això, volen fer contenció de la despesa i estan d’acord amb
la proposta de CIU.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DE
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA DE PISCINES D’ÚS PARTICULAR A ARENYS DE MUNT.
L’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, el Sr. Rabasseda, prèvia introducció de la justificació per la
qual es vol regular aquest extrem, llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que la normativa sectorial sobre piscines tant d’ús privat vigent actualment: Reial
Decret 742/2013, de 27 de setembre, dels criteris tècnic-sanitaris de les piscines, Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, del Codi Tècnic de l’Edificació i el Reial Decret 1027/2007,
de 20 de juliol, del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en el Edificis, defineix totes les
característiques tècnic-sanitàries que han de complir la construcció de piscines, però no
tenen en compte els paràmetres urbanístics.
Vist que no hi ha en la normativa local regulació específica sobre la construcció de piscines
d’ús privat en el municipi d’Arenys de Munt, adequats a cada clau urbanística del PGOUM
d’Arenys de Munt.
Vist l’informe elaborat pels Serveis Tècnics Municipals en data de 29-10-2015, on es creu
convenient la redacció d’una ordenança que reguli els paràmetres i característiques per la
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construcció d’ús privat situades en sòl urbà (consolidat i no consolidat) i en determinats
casos en sòl no urbanitzable.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines
d’ús privat a Arenys de Munt.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria d’Urbanisme.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Vist que la regidoria de
Gestió Urbanística i Territorial va proposar la necessitat de la redacció d’una Ordenança
reguladora de la construcció de piscines d’ús particular a Arenys de Munt, i que en el seu
escrit de proposta es fa menció a què no existeix la regulació en el PGO vigent aprovat del
municipi d’aquest tipus de construcció.
Vist que l’alcalde i regidor d’Urbanisme Sr. Joan Rabasseda va signar, en data 28 d’octubre,
la proposta per iniciar l’expedient del procediment per a l’aprovació de l’Ordenança
reguladora de la construcció de piscines d’ús particular a Arenys de Munt, sol·licitant als
tècnics municipals informe sobre aquesta proposta.
Vist que en el punt que ens ocupa del Ple de la corporació, es presenta un redactat per a la
regulació de la construcció de piscines d’ús particular situades en sòl urbà (consolidat i no
consolidat) i no urbanitzable (en els casos determinats a l’art.6) del municipi d’Arenys de
Munt.
Vist que aquesta ordenança té per objecte establir un marc normatiu tècnic per a regular la
construcció i instal·lació per a l’autorització de piscines d’ús particular.
Vist que amb la documentació del redactat de l’Ordenança adjunten, també, informe dels
Serveis Tècnics municipals, així com la proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals.
Vist que ambdós documents conclouen la idoneïtat de l’aprovació de l’esmentada
ordenança,
El grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya posem de manifest el
següent:
1.- Consultat a través del registre de planejament urbanístic de Catalunya el PGO municipal
vigent, trobem en el foli 2545, el capítol 4 “REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA”, article
203, “instal·lació de piscines en les edificacions aïllades”, i diu literalment el següent:
“Les piscines se situaran, separant-se un mínim de 2 metres del límit de la parcel·la, de
manera que el pla superior del vas de la piscina i el pla definitiu del terreny, modificat amb
les condicions previstes en la present normativa, coincideixin.”
En aquest cas no s’escau acceptar el que proposa l’ordenança presentada, doncs el PGO
regula la instal·lació de piscines en aquest cas, que en l’ordenança seria equiparable al sòl
urbà (consolidat i no consolidat).
2.- Per altra banda, i que trobem que no s’ajusta al PGO vigent al nostre municipi, es el fet
que l’ordenança contempli en el seu capítol 2, article 4.- Piscines a l’aire lliure, on diu
literalment:
“Les piscines d’ús privat no es computaran a efectes d’edificabilitat i podran situar-se en els
espais lliures d’edificació, zones verdes privades o jardins comunitaris privats, segons
defineix el planejament vigent.....”
La pròpia ordenança es contradiu, doncs es sol·licita per part d’alcaldia la necessitat de la
redacció d’una ordenança al·legant que el PGO no contempla la regulació de la instal·lació
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de piscines, però en aquest capítol 2 i art.4 proposat, dóna a entendre que el planejament ja
ho defineix, per tant, és contradictori acceptar una regulació mitjançant una ordenança si el
planejament ja ho contempla. No obstant, havent revisat el PGO vigent, en cap moment i en
cap lloc del planejament es permet la instal·lació de piscines en zones verdes privades, ans
el contrari, a la pag. 2542 del PGO vigent, capítol 2 “NORMES APLICABLES A TOT TIPUS
D’ORDENACIÓ” art. 165 diu literalment;
ART. 165 VERD PRIVAT
1. “L’espai lliure d’edificació d’una parcel·la que ha d’enjardinar-se un mínim d’un 50%
de la seva superfície.
2. No admet cap tipus d’edificació, a excepció del definit en les zones”
A la vista del que proposa l’ordenança, entenem, doncs, que es contradictòria amb la
normativa vigent del PGO d’Arenys de Munt.
3.- En el cas proposat a l’art. 6 “Piscines en sol no urbanitzable” on diu literalment:
“Excepcionalment es permetrà la construcció de piscines en sòl no urbanitzable en aquelles
finques amb edificacions existents que justifiquin el seu ús d’habitatge amb la llicència d’obra
concedida i/o que cadastralment també tingui aquesta consideració d’ús.”
En aquest punt, ens hi hem d’oposar diametralment, doncs no només el nostre PGO vigent
determina i ho regula clarament, també ho fa la Llei 3/2012 d’urbanisme que ho recull en el
text refós de la mateixa. Aquesta determina i regula estrictament el Sòl no urbanitzable i en
aquest cas que ens ocupa en l’article 47 de la pròpia llei, i per tant és llei, rang per sobre de
norma municipal, però com dèiem el PGO vigent també ho regula, pàguines 65 i 66, Capítol
5 “REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL NO URBANITZABLE”
“Secció 1a. Disposicions Generals”
Art.111 Execució del Pla en Sòl no urbanitzable
1. Els terrenys classificats com a SNU estaran subjectes a les limitacions establertes en
l’article 47 de la LUC, a la legislació sectorial vigent que li sigui d’aplicació en cada
cas i concretament a les determinacions definides en aquestes NNUU pel SNU.
4. En el supòsit que es proposi la construcció d’alguna edificació o instal·lació de les
previstes en l’article 47 de la LUC, es requerirà la tramitació d’un PE (Pla especial) en
el qual s’haurà de justificar la necessitat de la implantació proposada en SNU, així
com la seva utilitat pública i l’interès social.”
Art. 112 Desenvolupament del Pla en Sòl no urbanitzable
2. No obstant, el PG requereix la tramitació d’un Pla Especial per a la instal·lació de
determinades activitats en SNU.
També la “Secció 2a. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE”
Art. 115 Règim jurídic
“Les àrees definides en aquest Pla General com a SNU estan sotmeses al règim
especial de protecció establert a la legislació urbanística vigent.”
Art.116 Usos incompatibles de caràcter general
2. “Seran incompatibles en sòl no urbanitzable els usos disconformes amb l’article
47 de la LUC. (Llei Urbanisme de Catalunya)”
Entenem que, en tot cas s’ha de consultar acuradament el PGO i veure què regula i què no,
doncs queda evidenciat que l’equip de govern no sap exactament que regula el PGO vigent
d’Arenys de Munt.
Per altra banda, a la proposta d’ordenança en “l’article 16 Règim jurídic supletori aplicable”,
en aquest article es fa referència a la normativa sectorial vigent, Reial Decret 742/201,3 de
27 de setembre, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines. Reial
Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els
edificis. O qualsevol altra normativa posterior que reguli aquests paràmetres.
En cap cas, s’ha fet referencia a la Llei 3/2012, d’Urbanisme, aprovada pel Parlament de
Catalunya, i creiem del tot necessari i d’obligatori compliment fer-hi esment i ús, doncs és la
llei catalana que regula els usos del sòl en territori català i, per tant, entenem que mitjançant
el text refós de l’esmentada llei queda força clar la regulació del sòl, per exemple del SNU
com ja hem dit anteriorment.
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Per tot l’exposat,
Demanem al Ple de la corporació el següent,
1.- Que retiri aquest punt de l’ordre del dia
2.- Que a la vista que el PGO vigent d’Arenys de Munt regula de manera poc detallada la
instal·lació de piscines d’ús privat, es tramiti una modificació puntual de les normes
urbanístiques del pla general d’ordenació vigent, redactant unes normes urbanístiques
complementàries regulant tots aquest aspectes.
3.- Tramitar aquesta modificació de normes urbanístiques complementàries pel procediment
correcte, i trametre-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme (C.T.U.B), que és l’òrgan
competent per aprovar definitivament qualsevol modificació de planejament.”
El Sr. Alcalde diu que si està al Ple és perquè tenen els informes oportuns i, per tant, no es
retirarà el punt de l’ordre del dia. Malgrat això, en el torn de rèplica, ampliarà la resposta.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Després de veure i
revisada la documentació referent a aquesta nova ordenança reguladora de piscines d’ús
particular, considerem que és correcte dintre del que ha de ser una ordenança d’aquestes
característiques i també necessària per poder fer una bona regulació de la construcció de
piscines particulars d’ús privat, tant en sòl urbà (consolidat o no consolidat), com en sòl no
urbanitzable.
En l’article 4 d’aquesta ordenança, en el segon paràgraf, diu que, quan el vas de la piscina
sobresurti del nivell de terres més de 0,50 cm ( mig cm ) haurà d’estar ubicat forçosament en
espais destinats a l’edificació o susceptibles d’esser ocupats per l’edificació en el
plantejament vigent i computarà a efectes de edificabilitat. Creiem que la mesura de 0,50 cm
està equivocada per ser molt baixa perquè pugui computar com edificabilitat. Preguem que
s'ho revisin i marquin una alçada superior, ja que sinó estarem computant com a edificabilitat
unes construccions que estaran gairebé a tocar de terra.
I en l’article 8, referent a la ubicació d’altres instal·lacions o equipaments de la piscina, diu
que la maquinària de la piscina i altres elements complementaris vinculats a l’ús de la
mateixa tenen la consideració d’edificacions auxiliar i, per tant, d’acord amb el planejament
vigent hauran de respectar les distàncies mínimes de separació respecte els llindars,
l’ocupació, superfícies i alçada màxima de parcel·la.
Creiem que tal i com està redactat aquest article 8, no ho deixa clar i crea confusió de si es
poden fer aquestes instal·lacions auxiliars una vegada feta la piscina sense cap problema o
si, pel contrari, aplicant les normatives vigents, t'ho poden denegar.
I ens agradaria que haguéssim tingut en compte als grups de l’oposició a l’hora d’elaborar
aquesta nova ordenança, perquè amb la participació de tots sempre hi ha més debat i més
oportunitats de millorar el que s’està fent.
Esperem que ens puguin respondre aquests dubtes.I el nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Com ja s’ha exposat i
comentat, aquesta ordenança regula la construcció de piscines en aspectes com el tipus,
aplicació de normatives d’edificabilitat, de seguretat, criteris estètics i d’integració en l’entorn,
etc., tant de les urbanes com les que es facin en sòl no urbanitzable (és a dir, també en
parcel·les d’urbanitzacions).
Ens sembla necessària aquesta regulació, en tant que de piscines en tenim; però ens
sembla més necessari planificar i determinar quina és la quantitat de piscines que el
municipi és capaç d’acollir de forma sostenible. Pensem en la sostenibilitat per l’impacte que
poden tenir en la xarxa d’aigües, en el sòl i l’entorn i altres paràmetres de convivència, com
els sorolls (tal com vam ressaltar en un passat Ple).
La nostra aposta en quan a planificació urbanística, sostenible i en equilibri amb l’entorn,
sens dubte no seria la d’afavorir la construcció de piscines, ubicats com estem a pocs
quilòmetres del mar i les platges (a les que s’hauria de garantir un accés respectuós i
sostingut) i tenint una piscina municipal en la que segurament hi hauria marge per treballar
millores en instal·lacions i cobriment, aforaments i preus populars, per exemple.
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Tot i així, repetim, estem d’acord que cal establir una regulació particular al respecte; però
apostem perquè sigui en paral·lel a què es treballin aquests altres aspectes sobre la
sostenibilitat.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen tractar el tema des de dos
vessants: la moral i la utilitat de l’ordenança, reivindicada pels veïns de les urbanitzacions.
No volen entrar en el contingut redactat pels tècnics, sinó en les formes, doncs voldrien que
es tingués en compte als grups de l’oposició a l’hora de redactar l’ordenança. En el seu
moment, ja van demanar que es fessin comissions per parlar del tema de les urbanitzacions.
Donaran el vot favorable, però demana al Sr. Alcalde que el tingui en compte en les
properes redaccions i en fer comissions per urbanitzacions.
En el torn de rèplica, el Sr. Alcalde diu que aquesta ordenança no és només per
urbanitzacions, sinó també pel nucli urbà. S’ha fet una regulació per tractar un marc
d’actuació i, evidentment, que tots són el Consistori, però ells són els que tenen l’obligació
d’actuar. Es compromet a convidar a tots els grups polítics en altres ocasions i, a més,
comenta que quan s’aprova, hi ha termini per fer al·legacions o aportar suggeriments, i en
aquest cas també, i és el moment en el que poden fer les seves aportacions.
En resposta a la intervenció de la portaveu del grup CUP, diu que s’ha contemplat el tema
d’eficiència i estalvi d’aigua, doncs a les urbanitzacions no es poden omplir piscines amb
l’aigua de la xarxa, sinó amb camions cisterna. El que volien era regular un extrem no
regulat.
En resposta a la intervenció de la regidora del Grup Mixt, diu que actualment no té la
resposta però que estudiaran la proposta.
En resposta a la intervenció del portaveu del grup CIU, diu que no entrarà en detall en tots
els temes tractats, doncs era una intervenció molt tècnica, però sí diu que els Serveis
Tècnics han fet informe i han treballat l’ordenança i, per tant, considera que han treballat
correctament i no és voluntat d’aprovar un text contrari a normativa.
La finalitat de l’aprovació de l’ordenança és fixar un marc normatiu que no hi era i donar
resposta a peticions de vilatans. Aquesta ordenança estarà sotmesa a un termini d’exposició
pública i es podran fer aportacions.
El regidor Sr. Campasol diu que en l’informe dels Serveis Tècnics es diu que es redacta per
vetllar per la seguretat dels usuaris, i ells també volen vetllar això, doncs hi ha una normativa
respecte l’ús del sòl no urbanitzable i si això es vol canviar en base a ordenança, caldria ferho des del planejament, doncs caldria aprovació i informe dels Serveis Territorials de la
Generalitat, doncs a vegades es permeten edificacions i després cal indemnitzar, i en aquest
cas, volen protegir als ciutadans.
La regidora Sra. Sánchez diu que es refereix als 0,50 i que eren cm i no m. I saber si
aclariran el tema del redactat de l’art. 8.
El Sr. Alcalde adopta el compromís d’aclarir-ho abans de l’aprovació definitiva.
El regidor Sr. Planas es basaran en la justificació que facin els tècnics en els seus informes.
El Sr. Alcalde vol aclarir que, els errors en el planejament urbanístic que hi ha hagut, han
estat responsabilitat del govern i totes les propostes de millora són acceptades. En el Ple es
fa un debat polític i no tècnic, com ara planteja CIU. L’ordenança mira de donar resposta a
diversos temes: sensibilitat mediambiental, peticions veïnals, normatives de construcció, etc.
Si cal corregir algun extrem per anar contra la normativa, es farà, com pertoca.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
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regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Ramon Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, PSC, PP i grup mixt; una
abstenció de la regidora Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, del grup CUP; i tres vots
en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Marc
Tarrés i Cruanyes, del grup CIU.

5. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DE
REGULADORA DE LA SEU ELECTRÒNICA.

L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

El regidor delegat de Transparència, Sr. Sánchez, prèvia justificació del motiu pel que es vol
adoptar aquest acord, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa
de Serveis Generals:
“Vist que el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les
dues darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, societat de la
informació i del coneixement.
Vist que la introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests
darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les
administracions locals com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció
d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment:
eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel
que fa a aquest text, de transparència i millor servei a la ciutadania.
Vist que l'article 103.1 de la Constitució, vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats
administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els
principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als
ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació.
Vist que l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat que ja
contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a l'impuls de la utilització
de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, i en
l'exercici de les seves competències.
Vist que l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de
mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran
obligades a "impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació
de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes
ciutadanes".
Vist que en base a l’anterior, es considera necessari aprovar aquesta Ordenança que pretén
garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa
i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus drets
i deures.
Vist que aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per
a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

_____

3

La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la seu electrònica a
Arenys de Munt.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria d’Economia.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Celebrem tenir sobre la
taula en aquest Ple aquesta proposta. Es tracta d’una de les assignatures pendents que
l’ajuntament té amb les ciutadanes: portar els tràmits i els serveis al segle XXI i permetent
l’accés telemàtic, amb totes les garanties i la validesa legal suficients. En un moment en què
estem a punt per endinsant-nos de ple en el compliment de la Llei de la Transparència i ens
comprometrem a informar de tot i, sobretot, a recollir i respondre a totes i cadascuna de les
peticions de les ciutadanes; a Arenys de Munt encara no és possible formalitzar realment
una instància o petició via Internet. L’única via encara continua essent la de personar-se en
unes hores i dies concrets a l’OAV. La mateixa ordenança fa referència al marc normatiu,
que és de 2007!
En aquests temes, a Arenys de Munt ens cal saltar més d’un esglaó alhora: des de la
implementació digital d’un acte administratiu tant bàsic com és el registre d’entrades i
sortides fins a assolir el nivell de transparència necessària per a què no només les regidores
tinguem accés als documents del Ple, si no que els puguin consultar en profunditat i
abastament totes les veïnes i veïns.
El recorregut que cal fer és llarg i l’hem de fer bé i amb totes les garanties tècniques, legals i
procedimentals. Som conscients de la complexitat de l’adaptació i de l’escassetat de
recursos de tot tipus; però en tot això és fonamental la consciència i el convenciment que és
necessari i que cal posar-s’hi a fons i amb ganes. Com que arribem tard, tenim l’avantatge
que moltes coses ja estan inventades i podem aprofitar els darrers avenços en entorns
telemàtics i tècniques diverses. Posem-nos-hi sense pressa però sense pausa i abandonem
d’una vegada la desconfiança en la innovació i la por a l’obertura completa al púbic de tot
allò que és públic.
Benvinguts els tràmits simples, àgils, clars, respectuosos amb la diversitats de les persones i
dels seus horaris, independentment de si el seu suport és el paper o una pàgina web.
I que tinguem totes la suficient capacitat d’adaptació i la paciència i comprensió justes i
necessària (justa i necessària, ni més, ni menys) per dur aquesta tasca d’adaptació a bon
port.”
El regidor Sr. Planas, en representació de PP, comenta que fa anys van aportar una
proposta per tenir un web accessible i per aportar eines per millorar l’accés als vilatans a la
informació, sense cost, i no es va voler treballar. Malgrat això, votarà a favor doncs creu que
aquesta mena d’actes són els importants per tal que els vilatans sentin l’Ajuntament com a
seu. I demana que la propera vegada que facin aportacions de millora, es tinguin en compte,
independentment de la ideologia.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “El grup municipal de
Convergència estem d’acord en què hi hagi una ordenança municipal reguladora de la seu
electrònica, alhora que trobem convenient que els regidors tinguin a mà tota la informació
possible de manera més àgil i eficient dins d’un sistema tancat i segur. Aprofitant aquest fet,
també demanem que corregeixin les deficiències a nivell de protecció de dades que hem
manifestat a l’equip de govern i referent a la petició que vam formular el nostre grup,
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recordem que per normativa tenen quatre dies per facilitar-nos la informació i encara no
se’ns ha fet arribar, ni en suport paper, ni en suport electrònic. En aquest punt 5 hi havia un
petit desajustament: a l’hora d’enviar el punt aquest, sortia una petició que ha fet el grup de
Convergència, fent una instància a l’Ajuntament. Ja fa més de quatre dies i volen que se’ns
faci arribar en aquests quatre dies.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “La seu electrònica és la part
de l’espai web institucional del nostre ajuntament des d’on els vilatans poden realitzar tots
els tràmits en línia.
És l'adreça electrònica disponible per als vilatans a través de xarxes de telecomunicacions,
on la titularitat, la gestió i l'administració, correspon al nostre Ajuntament.
Però aquests tràmits, que poden realitzar els nostres veïns a través de la pàgina web, pocs
o molts, s'han de fer amb les màximes garanties jurídiques i de seguretat.
Aquest ús que en fan els vilatans de l'espai web del nostre Ajuntament ha d'estar adaptat a
la legalitat vigent, és per aquest motiu pel qual ens hem de dotar d'una Ordenança municipal
que ho reguli i que garanteixi la fiabilitat de les informacions, serveis i transaccions que es
puguin realitzar a través de la pàgina web i que ha de respectar els principis d'accessibilitat i
usabilitat.
En aquest sentit és important que ens dotem d'aquesta ordenança que faci que tot el procés
sigui clar i transparent, que és del que estem parlant en aquesta proposta.
Malgrat això, volem manifestar que ens hauria agradat poder participar en l'elaboració
d'aquesta ordenança, com de qualsevol altre mecanisme de regulació dels instruments
municipals al servei dels nostres veïns.
Però d'aquesta ordenança tenim la primera noticia en la comissió informativa de dijous
passat i no tenim accés a l'ordenança fins a aquest passat divendres, amb la convocatòria
del Ple. De tal forma que, per poder participar, ens veuríem abocats a presentar
al·legacions.
Aquest és un fet que posem a sobre de la taula perquè, des del govern, s'està dient que es
pot participar activament en qualsevol aspecte de la vida institucional, però la realitat és que
només es pot participar en allò que al govern li interessa, que és una part reduïda de la vida
institucional d'aquest Ajuntament.
La participació en les eines de les quals es dota l'Ajuntament no s'hauria de reduir a mostrar
als grups de l'oposició, aquestes eines, just abans d'anar a Ple.
Fomentar la participació entre tots els vilatans és important, perquè de ben segur que alguns
veïns haurien trobat interessant poder participar en l'elaboració d'aquesta ordenança.
Per altra banda també tenim els consells municipals i no tenim constància que se'ls hagi
permès la seva participació.
A part d'això, també hauria estat interessant que els grups de l'oposició haguéssim pogut
participar activament en la redacció d'aquesta ordenança.
Malgrat aquesta restricció a la participació en aquesta ordenança, votarem a favor.”
El Sr. Alcalde diu que veu que el tema d’ordenances dóna lloc a moltes aportacions. Dóna la
paraula al regidor Sr. Sánchez.
El regidor Sr. Sánchez agraeix els vots a favor i informa que l’ordenança s’ha redactat en
base a un model d’ordenança tipus de Localret i que s’aniran implementant catàlegs de
serveis. Indica que tothom té coneixement dels problemes que hi ha a la xarxa i a les
comunicacions i la realització de tràmits telemàtics és complicada per aquests extrems. A
més, en l’actualitat s’ha millorat respecte el moment en el que ell estava a l’oposició, doncs
abans havien d’anar a fotocopiar en paper en horaris concrets i ara, els expedients els
arriben digitalitzats, encara que a vegades sigui una mica tard. Així, cal alegrar-se que
l’Ajuntament d’Arenys de Munt té voluntat de transparència, malgrat les seves limitacions
tècniques i humanes i es vol implementar gestions telemàtiques al llarg de tot el mandat.
A nivell de les propostes que s’han fet per part dels partits de l’oposició, el cost de fer-ho
diferent, és personal que no disposen.
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El Sr. Alcalde demana si es vol fer una altra ronda d’intervencions. Es denega. Llavors
informa que el web municipal ha canviat de fisonomia i anima als vilatans/nes de poder-ho
comprovar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER
ADEQUACIÓ AL CANVI DE GRUP ASSIGNAT ALS AGENTS I CAPORALS DE LA
POLICIA LOCAL PER LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ.
L’Alcalde i Regidor de Governança, Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, prèvia explicació dels
motius per adoptar aquest acord, dient que és un requisit normatiu sense fer augmentar la
massa salarial ni el pressupost, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Generals:
“Vist que l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, modifica la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, tot afegint-hi
una disposició addicional setena, en la qual classifica, a efectes administratius de caràcter
econòmic, els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d'agent i caporal de
l'escala bàsica en el grup C1, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de
funció pública i desenvolupa els termes en què s’ha d’aplicar aquesta mesura.
Vist l’informe de la Direcció General d’Administració de Seguretat de 25 de març de 2015, en
el que conclou que la llei no modifica el grup ni la titulació requerida per l’accés o promoció
de les categories d’agent i caporal, que continua essent el C2, i que no afecta a la plantilla,
sinó només a la relació de llocs, ja que es tracta d’una reclassificació de caràcter econòmic i
administratiu al Grup C1, com indica la norma.
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada cal deduir la diferència del salari base
d’un grup C1 a un grup C2, xifrada en 108,67 € mensuals, del complement específic del
diferents llocs de treball de caporal i agent de la nostra relació de llocs.
Atès que aquesta modificació legislativa va entrar en vigor el dia 14 de març de 2015 i que
és a partir d’aquest data que cal entendre que els triennis meritats pels agents i caporals,
seran els corresponents al grup C1, mentre que amb anterioritat a aquesta data cal aplicar
els del grup que tinguessin reconegut.
Vist que aquesta reclassificació no farà augmentar la massa salarial i, per tant, no
comportarà cap modificació en el pressupost actual, però que tanmateix, ens els propers
anys, a partir de la suma de triennis, hi haurà un increment.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 26/10/2015 i l’informe del tècnic que obra a
l’expedient, i vista la normativa aplicable; i atès que corresponent al Ple la competència per a
la modificació de la relació de llocs de treball.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, la modificació parcial de la
Relació de Llocs de Treball vigent, pel que fa als llocs assignats a les categories d’agent i de
caporal de la policia local, d’acord amb l’establert a l’art 65 de la llei 3/2015, que comporta:
 Canviar el grup d’adscripció dels agents i caporals, que queda fixat en un C1.
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 Disminuir el complement específic en la quantia de 108,67 € per tal de garantir les
mateixes retribucions brutes anuals d’aquestes categories.
Segon.- Aplicar aquesta modificació a la nòmina del mes de gener de 2016.
Tercer.- Aplicar l’import corresponent al nivell C1 als triennis que els agents i caporals hagin
perfet a partir de la data d’entrada en vigor de la llei.
Quart.- Revisar aquest acord en el supòsit que a la Llei de Pressupost Generals de l’Estat
s’estableixi l’equiparació del sou base mensual i de les pagues extra.
Cinquè.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Estem davant d’una
proposta de caràcter administratiu, degut a la modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
adaptant-la al que estableix la Llei 3/2015, d’11 de març, de policies locals, i per tant els
agents de policia i caporal passen a la categoria del grup C1, tal i com diu la normativa
vigent.
Veiem, també, que aquesta modificació no afecta a l’accés o promoció de les categories als
funcionaris dels cossos de policia local, sinó que és una norma de caràcter econòmic i que
els triennis meritats pels agents i caporals anteriors a la modificació de la llei, se'ls hi
reconeixeran la mateixa categoria que tenien abans de l’aplicació de la Llei 3/2015, d’11 de
març.
I com que veiem, també, que aquesta modificació gairebé no afectarà al pressupost actual,
el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, indica que com és una adaptació a la
normativa, el seu vot serà a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que quan es van fer les Comissions es va
parlar d’aquest tema i van fer un incís per tal que aquest canvi es fes a nivell retroactiu si hi
havia algun policia al que li podia afectar, i com que no n’afectava a cap, doncs els sembla
correcte i hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

7. MOCIÓ DEL GRUP MIXT DE SUPORT AL MANIFEST PER UN NOU MODEL DE
GESTIÓ DEL LITORAL.
La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent moció:
“Des del grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 maig sota
les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la
següent moció de suport al manifest per un nou model de gestió del litoral.

Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més
de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats
i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de
les aportacions d'aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici
a les infraestructures costaneres.
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Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la
regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins –perjudicant greument
l'activitat pesquera-, una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de
les pedreres de la Serra de Marina.
Recentment, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente” ha fet públic un
nou pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de
Actuación en el Maresme”.
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons
marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons; obviant una
visió global i la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les
conques, els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una
participació dels diversos agents del Territori.
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la
ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans
costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa,
que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del
litoral.
En base a aquests arguments, des del grup majoritari de persones que es van presentar a
les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l'adhesió al Manifest per un nou model de gestió del litoral.
Segon.- Exposar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente”:
- La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme
conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”.
- L'oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de
Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III
pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5151.pdf),
pels motius que s’exposen a continuació:
▪ Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou explícitament el
tràmit d’avaluació ambiental.
▪ Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre al·legacions.
Tercer.- Demanar al “Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente” la suspensió
i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes que es planteja
actualment, ja que aquest informe basa la majoria d’actuacions en dragats i moviments de
sorres, la fixació de la sorra per mitjà d’espigons, la qual cosa representa un retorn a la
situació prèvia al 1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les
causes de la problemàtica de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços provisionals
sobre les seves conseqüències.
Quart.- Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través dels
diversos organismes implicats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente i,
si s'escau els consells comarcals del Vallès Oriental i la Selva (com a conques afectades) a
iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla del Litoral on s’impliquin tots els actors que
viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori.
Cinquè.- Apostar per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del Maresme”, amb
l’objectiu de dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori
i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics (biòlegs, ambientòlegs,
geòlegs, oceanògrafs), centres d’investigació i universitats, i també les administracions per
tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.
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Sisè.- Exigir el compliment de les actuacions als ports amb by-pass de sorres, tal i com
s’estableix a la legislació i que actualment no s’estan duent a terme.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “No podem estar més
d’acord amb el que s’exposa en aquesta moció perquè justament la CUP d’Arenys de Munt
és membre fundador i actiu de la Plataforma Ciutadana Preservem el Litoral i la moció que
s’ha presentat és el text model i acordat en la Plataforma que s’està presentant en tots els
pobles del territori.
Així que subscrivim totalment tot el que s’esposa en aquesta moció i no afegirem més
arguments extensos aquí, perquè emplacem tant als membres d’aquest Ple com als veïns i
veïnes d’Arenys de Munt a participar de la xerrada que organitzarem properament amb els
membres de la Plataforma, però sí volem incidir en un aspecte:
Sabem que Arenys de Munt és un poble amb molta consciència medi ambiental, que
s’estima el seu entorn natural i està compromès amb el territori del que en forma part activa.
Per això sabem que no cal insistir massa en perquè és convenient i som importants en el
suport a un nou model de gestió del litoral. Però perquè consti i no ens oblidem, volem
recordar que Arenys de Munt és contribuïdor net al litoral maresmenc i ho és d’una manera
realment i materialment molt manifesta: la seva riera és part essencial en la sedimentació
del sauló que configura les platges. Aquest fet és prou clar.
Però és contribuïdor sobretot per com entenem la nostra relació amb l’entorn. Perquè, com
no pot ser d’altra manera, és part integrant i estructural, igual que ho és tot el territori i
municipis que ens envolten, els més propers i també els més llunyans, perquè el nostre medi
natural no s’entén si no és de forma integrada i indivisible on la vida flueix (o hauria de fluir)
sense talls ni interrupcions d’un extrem a l’altre. El medi natural és un i la seva vida i
preservació es fonamenten en la pervivència i l’equilibri de totes les seves parts íntimament
integrades: platges i rieres, muntanyes i valls, boscos i prats... El nostre entorn és la vida
com a fil conductor entre aquests paratges. I, dit de pas, les intervencions que denunciem
mitjançant aquesta moció tallen, indubtablement, aquest fil conductor vital.
El litoral no és parcel·lable, fracturable ni trencable a bocins per a ser objecte d’especulació
urbanística, experiments de màrqueting consumista o objecte d’intercanvi de favors o diners
entre els qui creuen tenir-ne la propietat exclusiva. Per això, pel que fa al litoral, tant com pel
que fa als nostres turons, boscos i torrents i rieres, Arenys de Munt és un tot amb el
Maresme. Per això els arenyencs i arenyenques som i estem com els que més en el treball
col·lectiu per al nou model de gestió del litoral i de les seves platges.
I, finalment, sabeu quan temps tarda en què creixi espontàniament una posidònia en un sòl
marítim dragat? Tant com el que cal perquè creixi una flor espontàniament en una cantera....
una eternitat.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Abans d’entrar a valorar la
Declaració Institucional algunes consideracions:
- Aquesta Declaració Institucional és una Iniciativa en cadena que la CUP està presentant a
tots els Ajuntaments de la Comarca, tinguin façana marítima o no, per tant té poc a veure en
aquest sentit l’interès pel litoral, l’interès és en tot cas un altre ben diferent, legítim però ben
diferent.
- Ens crida l’atenció també que es presenti ara, quan per primera vegada hi ha un Pla seriós,
treballat, fonamentat i llargament demandat pel territori per tal de posar una solució definitiva
al problema de la pèrdua de sorra de les platges per les Llevantades, perquè ara i no fa 1-45-10 o 14 anys que es va parlant i discutint d’aquest tema? Sembla que els molesti que
precisament es faci ara.
Entrant a la Moció, algunes consideracions que per nosaltres són inexactes:
- Sobre les causes del problema no citen vostès el desenvolupament urbanístic del Maresme
pel que han apostat Ajuntaments de tots colors i tampoc la via del tren i les esculleres per
protegir-les, aquí ho tenim fàcil desenvolupant el tren orbital, cosa a la que vostès també s’hi
oposen.
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- El Projecte d’Estratègia d’Actuació en el Maresme és com els deia abans un projecte que
vol donar solució definitiva al problema, o enderroquem els ports i moltes urbanitzacions i
habitatges de la nostra comarca o li donem una solució definitiva, les dues coses alhora són
en sí mateixes contradictòries.
- No és veritat que no hi hagin estudis previs, hi ha desenes d’estudis, si es prenen la
molèstia de mirar-se el document, en els seus objectius, diu literalment:
“El objetivo del trabajo se centra en estudiar todo el frente costero del Maresme, costa norte
de Barcelona, basándose para ello en todos los trabajos y datos efectuados en la zona. Una
vez realizado esto; detectar las zonas con problemas y vislumbrar una solución de alcance,
analizando las soluciones que otros trabajos han propuesto, teniendo en cuenta las
variables que conforman el problema, incluyendo entre ellas la urbanización que se asienta
en la zona y los múltiples valores paisajísticos, ambientales y de todo tipo del área.”
Los datos provienen de los siguientes trabajos, ordenados cronológicamente:
1. Estado de la zona costera de Cataluña [“Estat de la zona costanera a Catalunya”] (2008).
Realizado por el Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros, para la
Generalitat de Catalunya.
2. Proyecto Constructivo. Dragado de los Puertos de Cataluña. Fase 4A: Trasvase.
[“Projecte Constructiu. Dragatge dels Ports de Catalunya. Fase 4A: Transvasament”] (2010).
Realizado por la empresa SENER para la Generalitat de Catalunya.
3. Estudio de impacto ambiental del Proyecto Constructivo de Dragado de los Puertos de
Cataluña. Fase 4A: Trasvase. [“Estudi d’impacte ambiental del Projecte Constructiu de
Dragatge dels Ports de Catalunya. Fase 4A: Transvasament”] (2010). Realizado por la
empresa Litoral Consult para la Generalitat de Catalunya.
4. Proyecto de Trasvase de Arenas a Poniente del Puerto de Arenys de Mar. (2011).
Realizado por la empresa PROINTEC para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.
5. Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo Requeridos por el Real Decreto
903/2010 en la Costa Española. (2013). Realizado por la empresa KV Consultores para el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
6. Condiciones de las adscripciones de los puertos del Maresme.
7. Propuesta de las playas donde actuar del litoral del bajo Maresme [“Proposta de les
platges on actuar del litoral del baix Maresme”] (2014). Generalitat de Catalunya.
En definitiva, la seva Moció té més a veure amb la seva ideologia immobilista i del no a tot
que doni una solució real al problema. Mirin, deu fer ja 10 anys que jo tinc consciència que
se’n parla d’aquest tema, em consta que abans ja hi havia preocupació pel mateix, i vostès
no aporten solucions, la que aporten ara és tornar a parlar d’un Pla que és previst a 15 anys
i que amb aquesta moció vostès donen a entendre que desconeixen i que no s’han pres la
molèstia d’estudiar.
Front això, nosaltres volem una solució definitiva, perquè curiosament estem parlant d’un
tema en el que Arenys de Munt no és subjecte actiu, en tot cas són altres municipis els que
reben els perjudicis de què el Port de Mataró, de titularitat de la Generalitat, no faci la seva
feina i per tant perjudiquem seriosament a Cabrera i Vilassar de Mar.
Per tot això, nosaltres no podem donar suport a aquesta Moció.
El portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya recorda que fa més de vint
anys que s’intenta donar una solució al tema. A principis de l’any 2000, el Secretari General
de Costes, el Sr. Trigueros, al Consell Comarcal del Maresme va demanar als ajuntaments
que li diguessin què podien fer en un moment en què econòmicament es podien fer coses,
però al territori no hi havia manera de posar-se d’acord.
Hi ha algunes coses a la moció que no es poden deixar passar, perquè, entre d’altres, falten
a la veritat i perquè demostren un profund desconeixement i una manca de lectura del Pla
d’Estratègia al qual es fa esment.
Si algú s’hagués llegit el Pla d’Estratègia, allà es diu que un dels elements d’erosió important
és el ferrocarril i els espigons que s’han de fer contínuament per protegir les vies i que són
alguns dels impediments. Resulta curiós que això no s’esmenti.
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Es parla també que l’extracció modificaria la fesomia del litoral. Aquí no hi ha més remei. O
tirem els ports, els pisos i les cases construïdes a terra o hi donem una solució definitiva.
Recordo intents de solució de fa més de vint anys i ningú no ha donat una solució definitiva.
Les soluciones al nostre entendre són les que es proposen aquí.
Al Pla es parla com a mínim de 23 estudis, però dels 23 estudis importants n’assenyala 6.
Un d’ells, “L’estat de la zona costanera de Catalunya”, realitzat el 2008 pel Centre
Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners de la Generalitat de Catalunya. Un
altre, “El projecte constructiu del dragat dels ports de Catalunya”, encarregat per la pròpia
Generalitat a l’empresa Sener. Un tercer, “Projecte ambiental del projecte constructiu del
dragat dels ports de Catalunya”, també encarregat per la Generalitat i realitzat per l’empresa
Litoral Consult. Un altre, “Projecte de transvasament d’arenes a ponent del port d’Arenys”,
realitzat per l’empresa Prointech. “L’elaboració dels mapes de perillositat i risc requerits pel
RD 2010” (no governava el PP), realitzat per l’empresa KV Consultores per al Ministeri
d’Agricultura. “Les condicions d’adscripcions als ports del Maresme”, etc. I com a molt
importants, l’any 2004 hi ha estudis d’impacte ambiental realitzats per la Universitat de
Cantàbria i la Universitat Politècnica de Catalunya... Hi ha 23 estudis que lliuraré als senyors
de la CUP i als Ciutadans. A més, consten. És veritat que és un document farragós que té
180 pàgines, però s’ha de llegir.
El que em sembla una mica escandalós és dir que no s’ha consensuat amb el territori.
Aquest pla es va presentar el 27 de febrer del 2015 i en la presentació hi havia el Sr. Pablo
Saavedra, Director General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar; representants de la
Generalitat i del Consell Comarcal i tots els alcaldes de la comarca de municipis amb façana
litoral. Hi ha una nota de premsa penjada al web del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient on
s’explica qui hi havia present. Per tant, sí que se n’ha parlat amb el territori. També hi havia
la Sra. Maria Toledano —que de segur que els rebria encantada—, el Sr. Agustí Serra,
Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat...
Per tant, tenim dues possibilitats: continuem deixant que les llevantades se’ns emportin la
platja cada vegada, o donem solucions.
Per cert, l’actuació que va fer el Ministeri a Malgrat va ser a demanda de l’Ajuntament de
Malgrat. El Ministeri fa centenars d’actuacions com aquesta al llarg de la costa espanyola
durant l’any.
Podem continuar llençant diners, com diu el senyor de la Plataforma, o d’una vegada
entomem el problema i fem el que s’ha de fer, que és posar mesures suficients i
necessàries.
Des de l’any 94 és un primer intent seriós, potser massa dilatat en el temps, potser podem
discutir si l’aportació de 30 milions + 20 és suficient o no, però és la primera vegada que hi
ha un pla seriós per donar solució a aquest tema. Davant d’un intent de donar solució a un
problema que fa tant que dura no podem estar-hi en contra.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Fa més de vint anys que el
CATAM, grup ecologista del Maresme, ja parlàvem de la mala gestió territorial de la comarca
en conjunt, i específicament del litoral. La construcció de ports ha malmès completament les
dinàmiques marines; durant tots aquests anys, l’única opció del Ministeri de medi ambient al
retrocés de les platges, ha estat llençar els diners estiu rere estiu amb un vaixell draga que
remenava la sorra del fons marí cap a les platges, enlloc de buscar una alternativa més
respectuosa per al medi.
Celebrem que neixi una nova plataforma de preservació del litoral marí de la comarca i que
hagi impulsat aquest manifest. Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Votarem a favor. Entre
d’altres motius:
Perquè no s’ha fet cap estudi d’impacte ambiental, ni tampoc actuacions experimentals per
veure quin seria el millor sistema per gestionar el litoral del Maresme – tan sols algunes
proves pilot al delta del Tordera.
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Perquè la regressió de les platges és un fet i entenem la necessitat de buscar solucions
a llarg termini i basades en criteris de sostenibilitat, amb actuacions –quan
convingui mecanitzades– però que en tot cas tendeixin, afavoreixin i propiciïn la
regeneració natural de les platges.
A més, cal que aquestes actuacions es consensuïn amb el territori i que estiguin avalades
científicament per tal d’intentar garantir uns resultats satisfactoris i assolir la compatibilització
de l’ús racional i sostenible del medi i dels recursos que ofereix amb el màxim respecte
ambiental.”
La regidora Sra. Sánchez fa rèplica i diu que no té sentit que des de Madrid, que no tenen
platja, vulguin regular això, i creu que s’ha fet una mala gestió, i s’han llençat molts diners
reposant terra a les platges, i el fet que Arenys de Munt no tingui platja no vol dir que no
puguin parlar del tema, doncs la riera deixa anar aigua i sorra al poble veí que és Arenys de
Mar.
El regidor Sr. Planas fa contrarèplica i diu que no només des de Madrid s’han fet els estudis,
sinó des de la Generalitat de Catalunya, tal i com ha dit, i que si vol, li facilita la
documentació.
El Sr. Alcalde diu que, en qualsevol cas, això no és un debat i es passa a la votació.
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 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, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i
Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i grup Mixt; una abstenció
del regidor Marc Tarrés i Cruanyes, del grup CIU; i un vot en contra, del regidor En Ramon
Planas i Freixas, del grup PP.

8. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER ADOPTAR MESURES DE DESCONNEXIÓ
DEMOCRÀTICA I OBERTURA D’UN PROCÉS CONSTITUENT NO SUBORDINAT A
L’ESTAT ESPANYOL.
La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció, indicant que la moció la presenten ERC,
CUP i CIU, i incorpora el que l’AMI i l’ACM han fet arribar. A continuació fa la següent
introducció de presentació, abans de llegir-la: “Des del més profund i responsable sentit de
la democràcia i de la llibertat. Constatant el que ve succeint fa dècades però que és, si cap,
més manifest i notori els darrers anys: l’avanç en la camí de la submissió de Catalunya a
l’Estat espanyol i la submissió de les persones i els seus drets fonamentals als règims
socioeconòmics i esquemes institucionals alienadors.
Per una nova forma d’entendre la relació de la gent amb el poder, per una nova ètica pública
basada en la decència, pels valors del republicanisme i per defensar el nostre país, donem
suport a la declaració d’inici de creació de l’Estat català independent en forma de república,
mitjançant la moció que diu així:
“El 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, 2.569 persones van manifestar estar d'acord
en què Catalunya esdevingui un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a la
Unió Europea. La consulta popular realitzada a la nostra vila va ser seguida per 554
municipis d’arreu del Principat superant els 800.000 vots a favor de la independència.
El 9 de novembre de 2014 van ser 3.467 veïns i veïnes d’Arenys de Munt que es van
manifestar a favor de què Catalunya esdevingui un Estat independent. I el 27 de setembre
de 2015 3.825 persones van donar el seu vot a formacions polítiques per al Parlament de
Catalunya clarament compromeses en la construcció de l’Estat Català, Junts pel Sí i la CUP.
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Les formacions polítiques que van obtenir el 71,7% dels vots dels arenyencs i arenyenques
en les passades eleccions i que compten amb la majoria de diputades, han acordat proposar
al Parlament de Catalunya una resolució que inicia el procés de creació de l’Estat català
independent en forma de república.
Atès que el mandat democràtic obtingut a les esmentades eleccions del 27 de setembre es
basa en una majoria d'escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que Catalunya
esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que
aposta per l'obertura d'un procés constituent no subordinat.
Vista la resolució 1/XI i el seu annex de mesures que haurà d’aplicar el futur govern
destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya en la sessió del dia 9 de novembre
de 2015, que s’adjunta als presents acords formant-ne part del mateixos a tots els efectes.
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència
de plantejaments amb la cambra catalana.
Pels motius exposats, els grups municipals d’ERC, la CUP i CIU, proposen al Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la resolució
1/XI de 9 de novembre de 2015 del Parlament de Catalunya i al seu annex de Mesures que
haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, en tots els seus acords i en els termes en què
s’expressen.
Segon.- Iniciar el procés de desconnexió democràtica, sostinguda i pacífica, amb l’estat
espanyol, per fer efectiva la creació de l’estat català independent en forma de república.
Tercer.- Adoptar totes les mesures necessàries per a fer efectiva la desconnexió mitjançant
un procés constituent no subordinat, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar
les bases de la futura constitució catalana.
Quart.- Declarar que l’ajuntament d’Arenys de Munt, en el procés de desconnexió
democràtica amb l'estat espanyol, se supeditarà a la legalitat que emani del Parlament de
Catalunya, i facilitarà l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una
participació oberta, activa i integradora.
Cinquè.- Instar el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes
declaracions així com a donar el seu suport a les iniciatives de les institucions municipals
endegades amb aquesta finalitat.
Sisè.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).””
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Bon vespre a tothom. Gràcies
Sr. Alcalde. El nostre vot serà favorable. En el moment de la presa de possessió del nostre
càrrec com a regidor vam prometre que restàvem a disposició del nou Parlament, del
President i del Govern de la Generalitat que sorgís de les eleccions del passat 27 de
Setembre, i el nostre compromís segueix vigent. Per tant, no ens allargarem més en aquest
sentit. El que sí que voldríem és aprofitar per fer un prec a la CUP.
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Fa uns dies, pel seu twitter oficial, la CUP acusava al grup del PP català de filibusterisme per
retardar la constitució com a grup parlamentari. La definició de filibusterisme és una tècnica
específica d'obstruccionisme parlamentari a la qual s'abusa del reglament amb l'única
finalitat d'ajornar al màxim una decisió.
I qui ara està fent filibusterisme és justament la CUP, o no és necessari tenir un president
per poder governar? La CUP ja ha deixat clar que no vol governar en el Parlament Català, i
que deixa aquesta tasca a Junts pel Sí però que la figura de President ha de ser una figura
de consens.
Creiem que és el partit que governa el que ha de decidir el seu President, i no entenem
aquest intrusisme de la CUP. Ara no es tracta de dir quin candidat ens cau millor o pitjor o
d’escollir quin és el millor candidat, perquè només tenim un candidat. El Candidat, i aquest
no és altre que el President en funcions Artur Mas.
No havíem quedat que el “qui” no era el més important? Poden demorar l’elecció d’un nou
President tant com vulguin proposant a altres possibles candidats de la llista de Junts pel Sí,
però la resposta sempre serà la mateixa: el nostre candidat és el President Mas.
Ara és el moment de tirar el procés endavant i no posar pals a les rodes, ja hi haurà temps
per unes eleccions constituents, a les quals el President Mas ja ha dit que no es presentarà,
on cada partit es podrà presentar amb les seves sigles, el seu programa i proposar el seu
candidat com a President del nou Estat Català.
Així que demanem a la CUP que deixi de fer filibusterisme, i com deien l’altre dia en l’últim
tweet seu: “Alguns tenim feina ... Hem de fundar una república”.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Des de la CUP autèntica, la
de sempre, estem d'acord amb aquesta moció i hem fet una petita aportació que s'ha
incorporat a l'acord 5è i ens alegrem que aquella proposta que vam incorporar al nostre
programa electoral del 2007, de fer un referèndum municipal d'autodeterminació, que es va
concretar en la moció que, nosaltres, vam presentar al Ple el 4 de juny del 2009, que es va
convertir en la primera Consulta d'independència del nostre País el 13 de setembre del
2009, hagi fet el camí que ha fet fins arribat al punt en què el Parlament de Catalunya hagi
aprovat la resolució d'aquest 9 de novembre.
Aquesta resolució no només és un punt de trencament amb l'Estat espanyol per a la creació
del nostre propi estat, en forma de república, sinó que també és un pas endavant en la lluita
pels drets socials i col·lectius dels nostres conciutadans més necessitats i més afectats per
aquesta dura crisi que ens ha imposat el capitalisme desfermat en el qual estem instaurats.
Aquesta resolució, amb els seus annexos, representa un pas endavant en:
 la lluita contra la pobresa energètica, perquè ningú es vegi privat de l'accés als
subministraments bàsics.
 A favor de l'habitatge, per garantir que cap persona no es vegi privada al dret bàsic
d'accés a un habitatge digne.
 A favor de garantir l'accés universal a la sanitat.
 A favor de la millora de la qualitat educativa i en contra de la LOMCE.
 A favor de garantir les llibertats públiques.
 A favor de les plenes competències de les administracions locals i contra l'ARSAL.
 A favor de donar una resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats
polítics i econòmics.
 A favor del dret a l'avortament i de la igualtat efectiva de dones i homes.
 A favor de introduir mesures per reduir la càrrega del deute de les nostres
administracions per poder dur a terme un pla de xoc social.
Amb aquestes mesures es comencen a crear les bases sobre les quals s'ha de construir
aquesta nova república que tots nosaltres volem.
Una nova república que no serà sinó és perquè puguem tenir una societat molt més justa,
molt més solidària i molt més democràtica que la que actualment tenim per culpa del govern
de Madrid.
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Moltes d'aquestes mesures, per no dir totes, que ara es començaran a aplicar gràcies a
l'aprovació d'aquesta resolució, són reivindicacions que han passat per aquest Ple i que han
estat aprovades per àmplies majories.
No entenem que formacions polítiques progressistes i d'esquerres es posicionin en contra
d'aquesta resolució i del benestar de les persones del nostre país i se situïn al costat dels
partits polítics reaccionaris que defensen posicionaments ultraconservadors.
Entenem que les persones d'aquestes formacions que participen d'aquesta complicitat amb
les forces conservadores, haurien de fer una reflexió i decidir què trien i què posen per
davant: si la unitat de l'Estat espanyol o el benestar dels nostres conciutadans i d'ells
mateixos.
Ara estem en un punt transcendental de la nostra història col·lectiva i social. Un punt que va
començar aquí, a Arenys de Munt, gràcies a una iniciativa de la CUP autèntica, al 2009, i
gràcies a la determinació i valentia de les persones que estàvem impulsant la Consulta, que
ens vam sobreposar a totes les dificultats que ens van posar, amenaces, fins i tot de mort,
denúncies, advocats de l'Estat, jutges i fins i tot el mateix Estat espanyol, amb el seu govern
al capdavant, amb amenaces del seu president, el Sr. Rodríguez Zapatero i de la seva vicepresidenta, la Sra. Fernández de la Vega, tots dos del PSOE.
Ho vam superar i ho vam realitzar.
I gràcies a això van venir 553 municipis més que van fer la Consulta d'independència.
Després va venir la primera gran manifestació contra la sentència del TC contra l'Estatut, el
10 de juliol del 2010; després la creació de l'ANC, el 10 de març del 2011; després la creació
de l'AMI, el 14 de desembre del 2011; després la gran manifestació de l'11-09-2012; després
la Via Catalana de l'11-09-2013; després la 'V' de l'11-09-2014; després la gran manifestació
de la Diada d'aquest any; després les eleccions del 27 de setembre i finalment la declaració
del Parlament d'aquest 9 de novembre.
Si en aquell moment, a l'estiu del 2009, nosaltres haguéssim cedit a l'imperatiu legal, a les
pressions, a les amenaces del Govern espanyol, a les amenaces de la delegació a
Catalunya del Govern espanyol, a les amenaces dels seus jutges, avui, res del que ha
marcat la historia recent del nostre país, hauria passat i avui no estaríem tan a prop del
nostre objectiu de llibertat.
Si no hagués estat per aquests 'independentistes puristes' que no vam cedir i no vam fer cap
passa enrere, no seríem on som. Mai la fermesa, la determinació i la valentia pot ser
considerada de feblesa.
És per això que nosaltres demanem al nostre govern, al nostre Alcalde, que, ara que no
tenim bandera espanyola al balcó del nostre ajuntament, per imperatiu popular, i després de
la resolució del nostre Parlament i de la moció que avui aprovarem, siguem valents i no
tornem a posar la bandera espanyola al balcó de la casa de vila, de la casa que representa
a tots els arenyencs i arenyenques; que representa a aquest 71% de vilatans que van votar
l'opció de trencar amb Espanya o com diu aquesta moció, de forma eufemística, 'del procés
de desconnexió amb l'Estat espanyol'.
No volem cap guerra de banderes, és per això que demanem valentia i fermesa i que no es
posi la bandera espanyola al nostre Ajuntament, justament perquè no volem cap guerra de
banderes ni cap més reclamació d'arenyencs i arenyenques de rebuig a un símbol que no
ens representa.
Siguin conseqüents amb la moció que avui aprovem i amb les decisions que s'estan prenent
al nostre Parlament.”
La regidora Sra. Castillo, en representació del PSC, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
Regidores, regidors, bona tarda a tothom.
El grup municipal socialista, en aquest punt... com poden imaginar vostès, votarem en contra
d’aquesta moció.
Ho farem, òbviament, respectant la seva ideologia, la seva manera de pensar i la seva
manera d’actuar.
Fins ara, poques vegades el partit socialista ha fet intervencions en mocions referides a
l’independentisme, ens hem limitat tot sovint només a votar.
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I no ho ha fet, perquè com algun regidor/a d’aquest Consistori ha dit en alguna ocasió,
nosaltres anem per feina, per fer feina del nostre municipi que és per el què estem aquí.
No obstant, avui, desenvoluparé una mica el sentit del vot en contra d’aquesta moció.
Faré una explicació prèvia:
És evident que les eleccions del 27 de setembre les va guanyar de forma clara Junts pel Sí,
amb 62 diputats, amb 1.628.714 vots, el 39,59%. L’altra candidatura que defensava la
independència era la CUP, que va obtenir 10 diputats, 337.794 vots, el 8,21%. Per tant, hi
ha una majoria independentista per governar. Però alguns van voler donar a aquestes
eleccions un caràcter plebiscitari que els demés negàvem. I el sí a la independència, seguint
el seu criteri, va aplegar el 47,8 dels vots. “El plebiscit no s’ha guanyat”. Aquesta afirmació
no és del PSC, és de la CUP del dia 28 de setembre. David Fernández, el 4 d’agost també
deia que el mínim necessari era el 50,01%, i que a partir del 55% el procés seria, i cito
literalment “imparable, impecable i tindrà legitimitat absoluta”.
Els que no van votar Junts pel Sí o la CUP, que van ser el 52,2% van rebutjar el plebiscit
que alguns plantejaven. Certament es pot afirmar que en els vots negatius hi ha matisos
significatius, i es van expressar de forma clara en la campanya electoral. I també hi ha
matisos significatius en els vots afirmatius, n’hi havia per donar força a la independència
(que era es camufla en l’eufemisme “desconnexió”) però també n’hi havia per donar força a
una eventual negociació, una negociació que la proposta del Parlament fa impossible.
Sigui com sigui, no es pot dir que hi hagi una majoria de catalans i catalanes partidaris de la
independència. La suma de vots de Junts pel Sí i de la CUP s’ajusta prou significativament
als vots Sí-Sí del procés participatiu del 9 de novembre de l’any passat (1.966.508 i
1.897.274, respectivament). Una dada que sembla confirmar que no estem en un escenari
de majoria ciutadana independentista.
Si per anar cap a la independència calia guanyar el plebiscit, com el plebiscit no s’ha
guanyat, el principal objectiu polític d’aquesta legislatura hauria de ser un altre, com
desitjaven molts electors.
Voldria cridar-los l’atenció sobre un argument que no té a veure amb raons d’actualitat sinó
que troba la seva raó de ser en les lliçons que el catalanisme polític ha après al llarg de la
història, de vegades en forma dramàtica. La primera lliçó és que, mentre la pluralitat política
és positiva, la divisió dels catalans pel que fa als objectius de país afebleix Catalunya.
Però hi ha una segona lliçó, encara més oportuna pel que fa a aquest debat.
La història ens ha demostrat que situar les institucions catalanes fora de la llei ens porta a
una derrota segura. No dic que aquesta afirmació, com qualsevol de les afirmacions que
fem, no pugui ser discutida i discutible. Però m’hauran d’acceptar que situar-se fora de la llei
és del tot temerari, i que tindrà conseqüències i costos imprevisibles.
La proposta de resolució parla d’iniciar negociacions després d’haver deixat clar que no
reconeix les institucions de l’Estat des de l’aprovació del text.
Adoptar una resolució com la presentada al Parlament potser té una explicació: es vol
provocar una reacció per part de les institucions de l’Estat que aparentment pugui donar més
arguments en favor de la independència. Però nosaltres pensem que s’equivoquen si
pensen així. I decebran molts catalans que van votar Junts pel Sí no per provocar l’Estat,
sinó per forçar una negociació que, per aquest camí, esdevindrà impossible. D’altra banda,
no cal provocar un Estat democràtic perquè imposi la legalitat, ho fa perquè és la seva raó
de ser. No trobaran després suports enlloc, perquè hauran estat vostès qui hagin triat saltarse la llei.
Som conscients de la dificultat del problema de l‘encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya,
som conscients del malestar d’amplis sectors socials sobre l’actual estat de coses. Podem
compartir molts elements d’aquest malestar però, només serem capaços de resoldre’ls a
través del diàleg i del respecte a la legalitat.
I ara els diré les nostres raons pel vot en contra:
Primer de tot, perquè estem cansats, en aquest Consistori, de jugar a fer de Parlament. De
jugar a fer papers que no ens pertoquen, a no dedicar el temps, aquest bé tan preuat, a allò
que ens colpeja dia a dia al nostre poble.
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Segon, perquè creiem que iniciatives com aquesta estan desconnectant de la majoria
ciutadana, de la legalitat democràtica i de la realitat.
Quina és la realitat per nosaltres? Pels socialistes d’Arenys de Munt?
Doncs mirin:
Les famílies d’Arenys de Munt sense ingressos.
Les famílies d’Arenys de Munt sense recursos per pagar l’habitatge
Les famílies d’Arenys de Munt sense recursos per poder donar als seus fills tres àpats al dia
i que els hem de pagar beques menjador.
Les famílies que no poden pagar subministraments d’aigua, de llum, de gas...
Les famílies d’Arenys de Munt sense ingressos o amb poc ingressos no poden esperar.
A Catalunya un 20’9% de la població està en risc de pobresa. Els petits indicis de
recuperació econòmica no són percebuts per les famílies treballadores i les desigualtats
socials continuen creixent. A Arenys de Munt les dades no difereixen massa, malgrat els
esforços titànics a nivell municipal dels darrers anys.
A Serveis Socials creix el nombre de persones que van a explicar situacions dramàtiques i
demanar ajuda.
I a mi, a mi.......regidores i regidors se’m paralitza el cor i m’embogeix la ràbia davant tanta
injustícia social.
La inestabilitat i la precarietat del mercat laboral està fent proliferar situacions de mancances
econòmiques fins i tot entre la població ocupada: un de cada tres treballadors cobra menys
del Salari Mínim Interprofessional, i la mitjana d’ingressos a les famílies s’ha reduït un 10%
en quatre anys.
Aquestes dades tenen molt a veure amb la inexistència de polítiques socials efectives al
nostre país i d’un model de creixement econòmic vinculat a la precarietat laboral.
El Govern d’Artur Mas no ha presentat cap estratègia diferent a la del Partit Popular a
Espanya per sortir de la crisi: austeritat mal entesa, retallades en els serveis públics i
augment de la pobresa.
Combatre la pobresa és per a nosaltres, els i les socialistes, una de les nostres principals
finalitats.
Aquesta és la realitat, i no cap altra. Aquesta ha de ser la prioritat, i no cap altra. I més, a un
municipi com el nostre. I més, en un espai solemne com és aquest exemple de democràcia
com és el Ple municipal.
Tercera raó per votar en contra: perquè nosaltres, i ja ho hem dit mil vegades i ho direm mil
més, estem pel diàleg i l’acord i no pel trencament. Estem per la suma i no per la divisió.
Per això, si m’ho permeten, els demano avui que no caiguem en el simplisme. Els problemes
complexes no tenen solucions simples ni màgiques com ens digueu des d’un extrem i des
de l’altre. La solució no és marxar, ni tampoc no fer res.
La solució és dialogar. Dialogar per transformar i reformar.
I quarta raó. Perquè ens demanen vostès que anem per una altra via que no és la de la Llei.
Nosaltres no incomplirem la llei. Ja sabem que tenen un important argumentari amb
desafortunades comparacions per dir que la llei s’ha d’incomplir de vegades.
Però en un Ple, no. Davant de la Secretària, no.
Nosaltres, que representem a la ciutadania i hem de donar exemple, no. No podem incomplir
la llei. Els representants públics, no.
S’imaginen que a partir de demà els nostres vilatans, amb els mateixos arguments que
donen vostès ara, es neguessin, perquè sí, a pagar els seus impostos a nivell municipal? A
aparcar allà a on vulguin? A saltar-se els semàfors? A fer soroll a qualsevol hora del dia?
Doncs això ens estan demanant avui vostès, que fem soroll a qualsevol hora del dia.
A alguns els agrada molt el soroll. Mentre hi ha soroll, no es parla d’allò que s’ha de parlar.
Mentre hi ha soroll, no hi ha diàleg.
I ens tornem a preguntar: qui guanya de l’absència de diàleg? Aquells que pidolen una Molt
Honorable Presidència? Aquells que la pidolaran a partir de Nadal?
Moltes gràcies.”
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Els regidors i regidores del
grup municipal d’ERC ens afegim a la moció de la CUP i també de l’AMI i ACM. Mai havíem
arribat tan lluny i aquesta resolució és el punt de partida de la desconnexió que tant anhelem
els partits sobiranistes. Tenim molta feina, ens hem d’espavilar; avui encara no s’ha investit
president, haurem d’esperar uns dies per tal que els pactes i la seva lletra petita arribin a
bon port i millorin i enforteixin les relacions entre Junts pel SI i la CUP, segur que seran en
benefici del país.
Com ha dit avui en Junqueras: “posant-nos nerviosos no guanyarem res, és important que
mantinguem un esperit positiu i serè”.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, indica que, per no allargar-se gaire, sempre han
dit que estan en contra de mocions amb temes identitaris, demana si pot passar el seu
argumentari a Secretària per tal de ser inclòs i afegeix que convida al Ple a fer el que
pretenen fer amb aquesta moció i ja es veuran quines són les repercussions de les seves
decisions.
El Sr. Alcalde diu que faci un resum i ho passi (s’adjunta com annex).
El regidor Sr. Planas diu que votaran en contra.
La regidora Sra. Ballester, en la replica, diu textualment: “Gràcies Sr. Tarrés, traslladarem la
seva petició i volem convidar-vos a estar tranquils. Pensem que ja feia bé el Sr. Baños al
Parlament en puntualitzar que entenguem el “no” com un “no tranquil”, perquè, efectivament,
aquí constatem cert nerviosisme.
A la Sra. Castillo volem comentar-li, ara que ens parla de número de vots i sumes de xifres i
ja que ha apel·lat a fer feina pel nostre municipi i no jugar a fer de Parlament, que aquí sí,
parlem d’amples majories a Arenys de Munt. Amb aquesta moció ens sentim plenament
defensores de la voluntat majoritària de les veïnes d’Arenys de Munt, l’exposició prèvia del
número de vots així ho constatava.
I per altra banda, quan ens diu que li preocupa més la situació personal que estan vivint
moltes persones; volem dir-li el mateix: que ens sentim plenament defensores dels
interessos de les famílies d’Arenys de Munt en aquest aspecte perquè us estem proposant
que voteu a favor de blindar les mesures per evitar la pobresa energètica, l’accés a
l’habitatge, a la sanitat... tot allò que l’annex a aquesta moció explica i que estem segur que
coneixeu bé.
Insistim, Sra. Castillo, estem plenament convençudes que estem defensant les nostres
veïnes.
I tornant als comentaris que ens feia el regidor de CIU, Sr. Tarrés, allò que vostès en diuen
filibusterisme, nosaltres en diem negociació. En diem posar raons i arguments legítims ben
conseqüents amb el que hem promès a les nostres votants. En diem treball intens i defensa
de principis.
I volem dir que ja cal que estiguem tranquils perquè estem construint una República que
volem que tingui uns pilars sòlids. I per sòlids volem dir amples i per amples no volem dir
sobre un únic perfil de persona.”
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de rèplica, diu textualment: “Respecte a la intervenció que
ha tingut la regidora Castillo volia dir algunes coses.
Ella ha dit que la raó de ser d'un estat democràtic és complir la legalitat i jo, aquesta
màxima, la qüestionaria. Jo diria que la raó de ser un estat democràtic és complir la
democràcia. Que els ciutadans votin i allò que els ciutadans decideixin amb el seu vot es
dugui a terme. Per tant, si els ciutadans decideixen canviar la legalitat es canvia. La legalitat
no és la raó de ser d'un estat democràtic.
En aquest sentit, una cosa que en aquest país i des d'aquesta nació, hem reclamat molt
sovint: és poder votar. Poder fer un referèndum per poder-nos comptar. Per poder saber
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quanta gent està a favor de la independència, per poder saber del cert, o no, si estem en un
escenari d'independència. Mentre no puguem fer un referèndum es van fent coses
estranyes, com unes eleccions autonòmiques plebiscitàries. I el resultat que han donant
aquestes eleccions és un resultat que, amb els números a la mà, podríem qüestionar el que
ella ha dit, perquè tot depèn de les interpretacions que s'acabin fent.
També ha dit que està cansada que en aquest Ple es faci de Parlament. Però probablement
si en aquest Ple no haguéssim fet de Parlament, com ho hem fet en moltes altres ocasions,
molt probablement els independentistes no estaríem en la situació que estem actualment,
perquè és en aquest Ple que s'han decidit posicionaments importants que han fet avançar a
tot el país, a tot un sentiment d'independència o de ser nosaltres mateixos. I ha estat gràcies
a aquest Ple, al Ple d'Arenys de Munt.
Entenem que ella pugui dir que està cansada, perquè, es clar, això li preocupa ben poc o
fins i tot està en contra. Evidentment que no li agrada que en el Ple d'Arenys de Munt es faci
de Parlament. Però, en tot cas, els que sí que estem a favor d'altres posicionaments als
d'ella sí que ens agrada que aquest Ple faci de Parlament.
Ens ha parlat de temes socials, de la gent sense ingressos, de què un 20% de la població de
Catalunya està en risc de pobresa. Potser li hem de recordar que 16.000 milions d'euros
se'n van de Catalunya cap a Madrid i no tornen.
També ha dit que se li encongeix el cor de veure aquesta situació de precarietat. Si
probablement d'aquest 16.000 milions d'euros tornessin uns quants més dels que no tornen,
probablement no tindríem aquestes situacions de risc de pobresa.
I a nosaltres se'ns encongeix el cor al veure com, davant d'això, no es fa res o fins i tot el
seu partit polític no fa res. O fins i tot, davant d'una proposta com la que s'està fent ara, de
lluitar contra les situacions de pobresa d'aquesta població que ens afecta a tots nosaltres,
ells continuen votant en contra.
Bé, jo no sé si en aquest Ple podem incomplir la llei o no. De ben segur que els funcionaris
no la poden incomplir. Però la llei sempre és interpretable i el que no voldríem és que ella
traslladés a nosaltres les seves inquietuds com a funcionària. Nosaltres com a polítics sí que
podem fer posicionaments en contra de les lleis i davant de la nostra opinió no passa
absolutament res.”
El regidor Sr. Tarrés diu que la definició del “filibusterisme” és una expressió que va fer
servir la CUP. Respecte els comentaris fets per la regidora Sra. Castillo, vol puntualitzar
diversos temes: sobre si era plebiscit o no? Que sembla que no ho tenen clar. No creu que
la gent hagi votat Junts pel SÍ per negociar una altra cosa que no sigui el repartiment
d’actius i passius pel nou estat català. Li qüestiona la moció que presenten, en el punt 10,
per si fa referència al municipi o no. Pel que fa a tots els temes socials, que caldria prioritzar,
diu que precisament per això volem la independència, per poder donar resposta a totes les
problemàtiques socials que tenim i poder-ho autogestionar. Li diu que estan pel diàleg, quin
diàleg i amb qui? No hi ha hagut diàleg, sinó monòlegs. També diu que no incomplim la Llei i
el Sr. Tarrés diu que ells tampoc la volen incomplir, volen complir la Llei del Parlament
català, que és la que ens representa.
La regidora Sra. Castillo indica que no vol fer debat i que des de l’inici ha dit que respectava
qualsevol posicionament, encara que no els comparteixi.
El Sr. Alcalde vol afegir un comentari i respondre una petició directa que ha tingut com a
alcalde. Primer, fer un comentari dient que s’aprova aquesta moció de desconnexió, de
suport a la resolució aprovada pel Parlament, i això és coherent amb la composició d’aquest
Consistori. El món local està al costat del Govern de la Generalitat i del Parlament i així va
quedar evidenciat quan més de 4.000 electes d’aquest país, quan van prendre possessió,
vam fer servir una fórmula, ja manifestant-nos que donaríem suport a les accions que
emprengués el Parlament del nostre país. Aquesta moció és de suport a aquesta resolució
del Parlament. El debat de les banderes, que ha introduït el portaveu del Grup Mixt, ja
tindrem ocasió de fer-lo, ja que en la Junta de Portaveus, el portaveu del PP, ja els ha
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manifestat que vol un aclariment sobre aquest tema. Pensa que avui s’han de centrar en
aquesta moció. El que sí vol fer són unes consideracions, per tal que no es cregui que no vol
parlar del tema. La decisió que ha pres personalment i que ha pres el Govern, està totalment
alineada amb els governants, amb les forces polítiques i amb les entitats que estan liderant
el procés independentista a Catalunya i, evidentment, no tenen res a veure amb el Grup Mixt
d’Arenys de Munt. És respectable que hi hagi qui vulgui ser màrtir, herois, etc., en qualsevol
cas, les peticions a l’alcalde del portaveu del Grup Mixt, una persona expulsada del partit,
habitual dels jutjats, em mereix poc interès i poca credibilitat. En aquesta pressió que hi va
haver en la consulta del 2009 a Arenys de Munt, hi ha la maquinària de l’Estat, va estar
pressionant amb molts elements, tots els que tenia a l’abast, com està passant ara, una
consulta en un poble petit i hem de recordar que l’alcalde que suportava aquestes pressions
era el Sr. Carles Móra. En tot cas, la moció que ens ocupa serem dels primers ajuntaments,
ja que es va aprovar dilluns passat, el dijous, a l’ajuntament d’Arenys de Munt, quedarà
aprovada aquesta moció presentada per ERC, CUP i CIU, en el sentit de recolzar un procés
que ve de lluny, un procés en què Arenys de Munt hi va tenir un paper important en aquest
canvi de paradigma dins del món de l’independentisme, i que també veurem en els propers
dies el ressò que té arreu del país i com la maquinària de l’Estat també actua contra aquesta
resolució. En qualsevol cas, com a arenyencs, ens hem de felicitar, també, de què aquest
Consistori, amb una composició d’11 de 13 regidors clarament compromesos amb el procés
independentista, avui haguem pogut debatre i escoltar d’aquesta manera, tan democràtica,
civilitzada, de posicionaments diferents, tots els grups aquí representants hem pogut
expressar lliurament el nostre punt de vista.
El regidor Sr. Jiménez torna a demanar la paraula i diu textualment: “Jo voldria dir dues
coses. No em dono per al·ludit quan parla d'algú que ha estat expulsat de dos partits.
Imagino que es deu referir a mi. Però no em dono per al·ludit perquè a mi no m'han expulsat
mai de cap partit. Per tant, no em dono per al·ludit. Primer punt.
Segon punt, quan vostè parla de les pressions que es van rebre (durant la consulta),
evidentment que les va rebre l'alcalde que hi havia en aquell moment, però també les van
rebre més persones. El que no seria just es deixar de banda a aquestes persones que
també van rebre moltes pressions i que van tenir molts problemes per culpa d'aquestes
pressions. No només les va rebre l'alcalde d'aquell moment sinó que les van rebre més
persones i jo el que voldria fer aquí és recordar-ho i reconèixer el mèrit de totes aquestes
persones.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i
Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP i grup Mixt; i dos vots en contra,
de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas,
dels grups PSC i PP.

9. MOCIÓ DEL GRUP CIU SOBRE LA COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS PEL
PARC MÒBIL MUNICIPAL.
La regidora, Sra. Paituví, en representació del grup CIU, llegeix la següent moció:
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt compta a dia d’avui amb un parc mòbil nombrós i
generalment prou envellit, la qual cosa redunda en una major contaminació de l’aire degut a
l’evolució tècnica en emissions dels vehicles més moderns i en un major i prou elevat
consum de combustible. Avui dia, la compra d'un vehicle elèctric, és una opció que a curt

_____

termini, genera una reducció de les despeses en el pressupost municipal, (combustible,
mecànica i manteniment del vehicle, etc.), tot i que des de Convergència Democràtica de
Catalunya considerem que la bonificació oferta ara mateix per l’Estat espanyol en la compra
d’un vehicle elèctric no és suficient per a incentivar-ne la substitució de cara a l’usuari final.
Pensem, no només en un estalvi econòmic i prou, sinó que també en la sinèrgia que es crea
a nivell: eficiència energètica-sostenibilitat-estalvi-preservació del medi.
A principis del 2008, la UE va iniciar la difusió de la iniciativa del Pacte
d’Alcaldes/Alcaldesses. Aquesta iniciativa, orientada a la lluita contra el canvi climàtic,
pretén que els seus signataris redueixin en un 20% les seves emissions de CO2 el 2020, i a
més a més el 20% de les energies que usin sigui de fonts renovables.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va signar l’adhesió al Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(PAES) el 18 de gener de 2010.
El PAES, a més, recull un estudi complert dels equipaments i serveis, transport, producció
local d’energia, planificació, adquisició pública de béns i serveis, així com la participació
ciutadana, i altres.
Pel tema que ens ocupa, aquest estudi fa referència a la flota municipal, en aquest sentit, i
aprofitant que recentment la Diputació de Barcelona ha lliurat una bicicleta elèctrica a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i en els pressupostos municipals pel 2016 s’ha previst
l’adquisició mitjançant un Leasing d’un vehicle elèctric per la brigada de neteja, i per ser
conseqüents amb les polítiques que apliquem a les ordenances fiscals del nostre poble i en
la línia de fomentar l’ús del vehicle elèctric, bonificant el rebut de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM) en un 75% pels vehicles elèctrics.
El grup municipal de CDC d’Arenys de Munt, per tot l’exposat, proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer.- Comprometre a l'Ajuntament d'Arenys de Munt a què quan sigui necessària la
renovació o adquisició d’un vehicle ja sigui pel mateix parc mòbil del consistori o per a
l’empresa municipal GUSAM, aquest sigui de característiques preferiblement totalment
elèctric, o si no fos possible, del tipus híbrid, excepte tot aquell que, per motius de mercat, ús
destinat o per operativitat, els tècnics municipals no aconsellin la seva compra, en aquest
cas sempre haurem d’estar a les directrius que marca la Unió Europea en quant a les
emissions admissibles de CO2.
Segon.- Comprometre a l'Ajuntament d'Arenys de Munt a què en el termini d’un any, es
col·loquin punts de recàrrega ràpida en zones estratègiques del terme municipal (casc urbà).
Tercer.- Tenir en compte, donat que la urbanització del tram final de la riera està en fase de
desenvolupament, la possibilitat d’ubicar algun punt de recàrrega ràpida per a vehicles
elèctrics en els llocs destinats per a aparcament de vehicles a la mateixa riera.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC està
completament d’acord en el sentit de la moció; entenem que utilitzar vehicles elèctrics i
energies renovables ha de ser la tendència no només a nivell municipal, sinó a nivell
personal, ja que les emissions que provoquem malmeten greument el medi ambient i
perjudica el planeta i la nostra salut, tots en som responsables.
El govern ja està treballant en aquesta línia; la propera renovació del parc mòbil de la
brigada ja contempla la compra d’aquest tipus de vehicles; també tenim previst instal·lar un
punt de recàrrega, properament, a la riera, a prop de la Policia local. A més, a les
ordenances fiscals, hi ha contemplats descomptes importants per als propietaris de vehicles
elèctrics o híbrids.
Per tant, votarem a favor de la moció.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, indica que els ajuts són els que són, i no són
gaires doncs hi ha molt on repartir i a més, cal també que CIU faci autocrítica respecte a les
polítiques en aquest aspecte per part de la Generalitat de Catalunya.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Compartim aquesta moció i
votarem a favor.
Nosaltres, en el programa electoral, amb el qual ens vam presentar a les eleccions
municipals, portàvem diferents iniciatives en la mateixa línia ja que considerem que la
indústria automobilística està plenament desenvolupada en el camp dels vehicles elèctrics.
Però per aconseguir que sigui una opció real per a molts usuari necessitem de la implicació
de l'administració pública per impulsar punts de càrrega, per això proposàvem en el nostre
programa electoral:
 Instal·lar a Arenys de Munt, com a mínim, dos estacions de càrrega per vehicles
elèctrics.
 Fomentar la instal·lació de punts de càrrega en la construcció d'aparcaments públics
o privats.
 Prioritzar els vehicles elèctrics en la substitució de vehicles de serveis municipals.
Per tant, coincidim amb aquesta proposta. Ara bé, també faltaria que, des del nostre govern
nacional, en aquest nou estat que tots desitgem, i recuperem una part dels 16.000 euros que
marxen cap a Madrid i no tornen, els vehicles elèctrics no paguin impostos per fomentar la
seva compra, tal com fan alguns països desenvolupats del nord d'Europa.
Votarem a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i grup Mixt; i una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

10. MOCIÓ DEL GRUP PSC AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I PER L’AUGMENT D’ASSASSINATS MASCLISTES.
La regidora, Sra. Castillo, en representació de PSC, llegeix la següent moció:
“En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors,
commocionant tota la societat per aquest repunt d'assassinats masclistes que han fet de
l'estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran d'assassinats des de 2010:
aquest juliol van ser assassinades a tot l’Estat 7 dones, 1 d’elles a Catalunya. A l’agost 5
dones, 2 d’elles a Catalunya. I hem de sumar 7 dones més. Dos al setembre i 5 a l’octubre.
Malauradament, no són dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a mans de les seves
parelles o exparelles 54 dones a l’Estat Espanyol, 12 d’elles a Catalunya. Aquest 2015 ja
són 37 dones víctimes mortals de la violència masclista a l’Estat, 6 a Catalunya. Des del
2003, any on van començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 800 dones han estat
assassinades a l’Estat per violència de gènere.
Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de ser
considerada una qüestió d’Estat i que tots els partits ens hem de comprometre’s a un pacte
que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de gènere no és un problema que afecti
l'àmbit privat, abans el contrari: es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat
existent en la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de
la societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser
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considerades pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat,
llibertat, respecte i capacitat de decisió.
Els i les socialistes no podem ni volem romandre impassibles. El nostre compromís contra la
violència de gènere sempre ha estat ferm: va ser un govern socialista qui va aprovar la llei
Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei
reconeguda i fins i tot premiada, amb mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur de
l’ONU, el World Future Council i la Unió Interparlamentària, com una de les millors i més
eficaces lleis del món per lluitar contra la violència vers les dones i que estableix un sòlid i
complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part
del company o excompany sentimental. També va ser el govern presidit pel President
Montilla qui va aprovar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre que
tanta població pateixi violència; per això, ha de fer seu el valor de Tolerància Zero envers la
violència masclista i exigir als seus governs respostes per viure en seguretat i lliure de
violència de gènere.
A Catalunya hem patit dos governs pocs sensibles a les polítiques de gènere; amb l’excusa
de la crisi econòmica, PP i CiU han estat aplicant dramàtiques retallades pressupostàries i
de drets de les dones que dificulten la lluita contra la violència de gènere. El PP ha rebaixat
un 10,92% el programa contra la Violència de Gènere respecte el 2009. El Govern del
President Mas ha reduït en un 35,89% el pressupost destinat a polítiques de dones des de
l’any 2010, no ha donat compliment dels mandats del Parlament per a la prevenció de la
violència masclista, ha desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que dóna suport a les
dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (com per
exemple el servei del SIAD), els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista
(SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda
psicològica a les dones víctimes i les places d’acollida. Aquestes retallades han reduït el
nombre de professionals en els serveis, afectant especialment els centres de les Terres de
l’Ebre, Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i
Salt.
Ara és temps de solucions: el PSC treballem per signar un gran Acord contra la violència de
gènere amb totes les forces polítiques que faci de la lluita contra la violència de gènere una
prioritat absoluta lliure dels vaivens polítics i ideològics, i que obligui a tots els governs a
prioritzar-la. Un gran acord per assolir una societat segura i lliure de violència vers les dones
que impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la
violència de gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Els principals punts de l’acord són, en primer lloc, dotar les partides pressupostàries,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de
violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments.
En segon lloc, implementar l'Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats
Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre l'itinerari i procediment
més segur en el seu recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del
procés, i establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones
que han retirat la denúncia.
En tercer lloc, obligatorietat de formació específica acreditada, prèviament a ocupar el seu
lloc, per a la magistratura al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat, com a advocats
i advocades, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de
violència de gènere.
A més, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre
Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar
la Llei Integral contra la violència de gènere perquè reculli totes les manifestacions d'aquesta
violència i no exclusivament les produïdes en relacions de parella.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
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Per totes aquestes raons, el grup municipal de PSC d’Arenys de Munt, proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar a la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d’Estat entre
totes les forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les
dones. Per fer-ho possible, demanem:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots
els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga
crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, enfortir la
detecció i donar suport a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra
la violència de gènere
4. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el compromís
de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la
recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir
els impagaments de pensions.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de
violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que ens han anat retallant en els últims
anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les
víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a la
Delegació del Govern per a la violència de gènere en els pressupostos Generals de
l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones i la Llei d’Igualtat
catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics,
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals
i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la
Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial
Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de
gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del
moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han
retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència
de Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu-sexual i de
prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat,
com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats
especialitzats de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el seu lloc,
formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de
2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra
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la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del
Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la
Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un altre cop ens veiem
abocats a parlar, en aquest ple, de violència de gènere. 5 dones mortes en 3 dies, massa.
Com a societat civilitzada no ens podem permetre aquesta xacra. La violència masclista
constitueix una greu vulneració dels drets humans fonamentals de les dones; destrossa
vides, famílies i comunitats i és un impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític,
social i cultural de les persones.
La nostra societat està en procés de canvi constant i les dones estem esdevenint un dels
motors del canvi social. Tot i així som nosaltres les que hem de lluitar per superar situacions
que generen desigualtats. Desigualtats per ser dones i que es donen en tots els àmbits:
laboral, familiar, esportiu, social, econòmic…
Encara hi ha gent que diu i pensa que això del feminisme ja no “està de moda”, que passen,
“que els homes també pateixen maltractaments”, etc. I sap molt de greu, perquè lo poc que
s’ha aconseguit durant tants anys amb molt d’esforç quant a polítiques de gènere, ara està
en retrocés. Ja no parlem de feminisme si o no, cal anar molt més enllà.
Tolerància zero a la violència de cap tipus; el grup municipal d’ERC denuncia tot tipus de
violència però també la passivitat de qui gira l’esquena a un problema gravíssim que afecta
tantes i tantes dones d’aquí i d’allà.
La regidoria de Benestar social i família és coneixedora i conscient d’aquestes desigualtats
d’oportunitats entre homes i dones i treballa per implantar polítiques d’igualtat per
aconseguir una societat més justa per a nosaltres i per a les nostres filles; treballa fent
campanyes de difusió i divulgació, promovent el diàleg, el debat i el treball entre tota la
població, incidint molt en les escoles i a l’Institut, per donar a la gent jove totes les eines
necessàries perquè configurin el model de societat que volen per al seu futur.
Hi votarem a favor, malgrat que no ens acaba d’agradar l’ús partidista que fa la moció
respecte altres partits.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Celebrem que el grup del
PSC hagi presentat aquesta moció feminista. En diem feminista perquè nosaltres entenem
que el feminisme persegueix la igualtat de gènere, i aquesta moció així ho manifesta. I sí,
puntualitzant el comentari anterior del Sr. Tarrés, creiem que aquesta moció, per desgràcia,
sí fa referència també al nostre poble.
És ben clar, estem en un desgraciat moment d'intensificació brutal de la guerra contra els
cossos de les dones, de repunt de la violència masclista en la seva dimensió més àmplia.
No estem parlant de morts aïllades, és un feminicidi. Insistim en l’expressió perquè, com
escoltem sovint als mitjans, no és que “hagi mort una dona” o “ha estat apunyalada una
dona” és que exactament a aquestes dones les han assassinat!
Al que expressa aquesta moció, des de la CUP volem afegir que la violència emana del
propi sistema, del sistema patriarcal en el que estem immerses. Quan parlem de violència
de gènere, hem de parlar de patriarcat.
El patriarcat manté la subordinació entre gèneres i la divisió sexual del treball de manera
cada vegada més extrema, en forma d'agressions, de violència estructural, jurídica via lleis
que segresten els nostres cossos i ens converteixen en incubadores, d'explotació de la força
de treball femenina tant mitjançant l'escletxa salarial com el no reconeixement de les
tasques de reproducció i cura dutes a terme per les dones, de pressió estètica i bombardeig
a l'autoestima i a l'autonomia emocional de les dones i, en darrera instància, però tot dins
d'aquest contínuum, de l'eliminació física.
El combat contra el Patriarcat és una línia de batalla prioritària de l'Esquerra Independentista
i que, per tant, mentre no siguem tractades com a éssers humans i ciutadanes amb dret a la
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vida i a la dignitat, el debat sobre els drets i les llibertats al nostre país serà una trista
quimera per a les dones.
Malgrat l'actual moment polític que vivim, de lluita per un país lliure amb persones lliures, els
Països Catalans són un dels territoris de l'Estat amb una xifra més alta de feminicidis, fet
que no canviarà per si sol si no s'engega una estratègia específica i global per combatre el
masclisme i el patriarcat, començant pels prejudicis, mites i estereotips imperants en la
societat i per l'educació de les nenes i joves en l'autoestima i l'autodefensa individual i
col·lectiva.
Aquesta és la pedra de toc i el tret important que no volem que s’oblidi, la lluita contra el
patriarcat, ni en el dia internacional contra la violència de gènere ni cap altre dia.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Tant de bo avui no
haguéssim de decidir sobre una moció d’aquestes característiques. Fet que evidencia que
hem avançat ben poc en la igualtat entre dones i homes. En societats democràtiques i
desenvolupades com la nostra, és inacceptable que hagin fallat tots els mecanismes tant
d’educació, conscienciació, respecte i especialment la protecció vers les dones que pateixen
malauradament aquesta lacra difícil d’eradicar.
Cada vegada són més les víctimes que pateixen la violència de gènere, i això ho demostren
les xifres de dones assassinades any rere any i especialment en el que portem aquest 2015.
Estem totalment d’acord que davant d’aquesta lacra social, hem de deixar de banda els
partidismes i anar tots junts per fer un gran pacte per aconseguir una societat lliure de
violència contra les dones.
També estem d’acord que es demanin més partides pressupostàries destinades a la
prevenció i assistència a les víctimes, acompanyament judicial i tot el que sigui necessari ja
que el pressupost que es destina ha disminuït força els darrers anys.
Pel que fa a disposar de més recursos municipals públics per poder detectar amb més
rapidesa, per la proximitat amb el ciutadà, els possibles casos de maltractament vers les
dones i poder donar un tractament i protecció més ràpid i efectiu, és un tema que per
nosaltres és molt important i per això volem afegir que es faci més visible i de forma
permanent el telèfon de emergència per atendre a les persones que ho necessitin. Potser
seria convenient que des de la regidoria és fes una campanya per incidir en aquesta qüestió
posant rètols fixes en espais públics i pancartes fixes a la via pública i a l'edifici de
l'ajuntament. De tal forma que, al final, tots puguem arribar a saber de memòria i de forma
intuïtiva el telèfon d'emergència el 016 per casos de violència de gènere.
Votarem a favor d’aquesta moció.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “De forma molt breu, dir que
evidentment votarem a favor perquè s’ha de tenir tolerància zero i totes les mesures
adoptades són poques en aquest cas. Estem en contra de la violència de gènere de
qualsevol tipus, majoritàriament és en les dones, però també en els homes, i dir que en
l’últim Consell que es va fer de Benestar Social va sortir el tema i es van adoptar, tot i que
són sempre de forma simbòlica, a nivell municipal, mesures que s’aplicaran en breu i que
d’alguna manera el que faran seran eradicar de forma local, en la mesura necessària, tot el
referent en aquest tema. Per tant, el nostre vot és a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquesta moció l’han enfocat des de
diferents àmbits, una concretament, des de la perspectiva de la lacra social, i no entén com
la moció fa referència a alguns partits en el sentit de què no han treballat, doncs no és així, i
dóna dades. De 284 mesures que va presentar el Partit, el 80 % han estat executades.
S’han invertit 1.558 milions d’euros en més prevenció, en campanyes de conscienciació,
justícia gratuïta per a les víctimes, reconeixement dels menors com a víctimes, i què s’ha fet
amb més coordinació? S’ha destinat 18,5 milions d’euros transferits a les Comunitats
Autònomes, directes, i s’han donat 19 milions d’euros per a ONG’s. Aquestes són dades que
estan publicades. Malgrat les mesures adoptades, han fracassat en 44 casos en aquest any,
i ell és capaç de fer l’autocrítica. Creu que el seu partit ha fet el possible i l’impossible per
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evitar aquestes morts. Diu que s’està parlant de la violència de gènere referint-nos només a
les morts, però això també afecta a violència psicològica i de cara als menors. Creu que
aquesta mena de mocions haurien d’estar consensuades per part de totes les forces
polítiques, per tal de treballar junts i arribar a l’eradicació de la violència de gènere. No podrà
votar a favor, doncs la moció dóna la culpa a dos partits polítics, i s’ha de treballar
conjuntament.
La regidora Sra. Castillo diu que li agrada sentir que se sent fracassat en aquest tema, i vol
aclarir que el que ha dit és que hi havia dos grups polítics que havien retallat pressupost en
aquesta matèria. Indica que s’ha de trobar la manera de què el telèfon arribi a tothom, però
no es pot fer de forma alarmista. Estan treballant a les escoles i a l’IES, a través del propi
professorat que està molt implicat i d’una agent de gènere que treballa a l’Ajuntament.
La regidora Sra. Paituví diu que si bé s’ha fet esment al grup CIU, per ells preval el rerefons
del contingut de la moció i per això votaran a favor.
La regidora Sra. Sánchez diu que el fet de fer visible el número de telèfon no creu que sigui
alarmista, sinó simplement de coneixement.
La regidora Sra. Castillo diu que respecta el seu suggeriment i valoraran la proposta.
El regidor Sr. Planas indica que potser CIU també s’hauria de fer autocrítica i el fet que ha
dit que se sent fracassat és perquè es senten responsables.
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 Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i grup Mixt; i una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

PART DE CONTROL
11. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE
REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN
DESPRÉS DE LES PLUGES TORRENCIALS D’AQUEST MES D’OCTUBRE.
El Sr. Alcalde comenta que era una moció d’ERC que ha esdevingut declaració institucional.
La regidora, Sra. Vila, llegeix la següent declaració institucional:
“Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit l’efecte
de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han causat grans
inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes famílies
han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de què
disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de la Mitja
Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s’han de lamentar pèrdues
humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per manca
d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat considerables.
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Pel que fa als centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una avaluació dels danys i
esfondraments.
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informa que els seus equips sobre el terreny
han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els
amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat, possible, realitzant
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causades
per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes, equipaments domèstics
bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemoren el 40
anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament,
només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum
d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la
comunitat internacional.
Per tot això el Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt acorda:
Primer.- Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici
del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen nombroses resolucions
de les Nacions Unides.
Segon.- Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català
de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de refugiats
que pateixen actualment una situació extrema.
Tercer.- Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya
que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en aquesta
situació d’emergència.”

12. INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2015.
El regidor d’Economia, el Sr. Sánchez, llegeix el següent:
“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 29 d’octubre, sobre l’execució del
3r trimestre del 2015 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 29 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 2015, en
compliment del que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:


Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS:
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6.776.151,81 €

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES:
TRESORERIA:





6.726.075,17 €
2.326.653,45 €

S’assoleix Capacitat de Finançament
La Base de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit
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.”

13. 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 274 a la 301, ambdues incloses, des
del 3/10/15 al 5/11/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria electoral: 1
Resolucions en matèria de benestar social: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 3/10/15 i el 5/11/15, en matèria de:
-

Espai Públic: 2
Joventut (Escorxador): 1
Seguretat: 7
Obres menors: 2

PRECS I PREGUNTES
14. PREC DEL GRUP
REINVINDICATIUS.

PP

SOBRE

L’ÚS

DE

LA

VARA

AMB

MOTIUS

El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ens expliqui i detalli el motiu
pel qual el passat dia 15 d’octubre estava vostè davant de la seu del TSJC manifestant-se
en contra de la imputació del Sr. Artur Mas, fent ús d’un element, com és la vara de
comandament de l’Ajuntament, que representa a tot el conjunt dels Vilatans d’Arenys de
Munt i no només a una part. I per aquest motiu volem que no utilitzi la Vara amb motius
reivindicatius ideològics que no representi el pensament global de la població que
representa.
Prec: Demanem que no es faci ús de la Vara amb motius reivindicatius ideològics que no
representin el pensament global de la població que representa, donat que aquesta és la
seva finalitat i no altre.”
El Sr. Alcalde diu que aquest fet reivindicatiu tenia el suport de la majoria de la ciutadania.
Es tractava de reivindicar la separació de poders, doncs el poder judicial, ja no és
independent. Així es va voler manifestar el suport del municipi al President de la Generalitat.

15. PREC DEL GRUP PP SOBRE L’AFECTACIÓ
DEL SERVEI
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PATIDA EL PASSAT MES D’OCTUBRE.
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DE

El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem exposi tota la informació sobre la
afecció del servei de subministrament d’aigua patida el passat mes d’octubre per gran part
de la població, així com especifiqui si es compensarà o bonificarà la pèrdua del servei als
afectats en la propera factura de l’aigua.
Prec: Demanem es doni tota la informació sol·licitada referent a la afecció del servei de
subministrament d’aigua patida, així com si a causa d’aquesta, es bonificarà la pèrdua del
servei als afectats en la propera factura de l’aigua.”
El Sr. Alcalde diu que es confon el que és un prec amb les preguntes. Dóna la paraula al
regidor Sr. Sánchez, com a responsable directe d’Aigües Arenys.
El regidor Sr. Sánchez diu que la informació ja va ser exposada en el seu moment en el web
municipal. Els dies 17 i 18 d’octubre es va penjar tota la informació, des del moment que es
va detectar la incidència fins al moment en què es va resoldre. També s’explica una
proposta de millora de la xarxa per evitar aquestes afectacions del subministrament i
respecte la bonificació, diu que té poca rellevància (import molt simbòlic) pels vilatans a títol
particular i respecte els comerços, ho valoraran amb la informació que els facin arribar els
mateixos comerços.

16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL TEMPS EFECTIU EN QUÈ ES
PROCEDEIX A REPARAR ELS DANYS DE LA ZONA SENSE URBANITZAR DE LA
PART BAIXA DE LA RIERA A CAUSA DE LA PLUJA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que degut a les pluges que es
pateixen i els danys que les mateixes provoquen a la zona sense urbanitzar de la part baixa
de la riera que fa que la circulació dels vehicles sigui impracticable o bé causi danys en
aquest per les sotragades que es deriven del seu pas per aquesta zona, volem saber quin
temps es triga a reparar els danys, i si aquesta tasca es podria fer amb major celeritat a fi
d’evitar greuges als vilatans.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana quin és el temps efectiu en què es
procedeix a la reparació dels danys de la zona sense urbanitzar de la part baixa de la riera
descrits a causa de la puja? Es podrien i així es comprometen a reduir aquests a fi d’evitar
més greuges als vilatans que pateixen els danys?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Degut a les característiques
de la Riera en cada un dels seus trams, aquesta necessita d’un manteniment propi i
peculiar.
A nivell de la brigada municipal, s’activa un protocol d’actuacions cada cop que plou d’una
manera important, degut als desperfectes que ocasiona l’aigua a la Riera, afectant
principalment a la circulació de vehicles, des de la seva canalització no s’ha tingut de tallar al
trànsit.
Després d’un episodi de pluges seguida es duen a terme els treballs necessaris per tornar a
tenir el ferm en condicions, intentant que causi els menys danys al veïns, comerciants i
botiguers.
També s’ha intentat dur un manteniment de l’estat de la riera amb les entrades de carrer, de
les passeres en el tram no urbanitzat de Riera i Penya i Rambla Sant Martí.
Mentre dura la pluja la brigada o la policia senyalitza els llocs més crítics de possible perill
que solen ser la passarà de l’antiga Creu Roja, i el tram de sota el pont peatonal.
Passades 12h per esperar el secat parcial del ferm, es fan passar les màquines per treure
els forats que causen els mateixos vehicles al circular, abans és improductiu, ja que la
mateixa aigua fa que no es pugui arreglar correctament.”

_____

17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL TEMPS DE RESPOSTA EFECTIVA DEL
SERVEI DE “REPARA ARENYS DE MUNT”.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem saber quin és el temps de
resposta efectiva del servei de “Repara Arenys de Munt” donat que són molts els veïns que
ens han traslladat que transcorreguts més de dos mesos des que han traslladat la queixa al
servei aquesta reparació no s’ha dut a terme.
També demanem una relació de queixes presentades, i les dates en què han estat resoltes
o l’estat en què es troben aquestes a data actual.
Pregunta: quin és temps de resposta efectiva del servei de “Repara Arenys de Munt” des de
que li arriba una queixa? Quina és la relació de queixes presentades, i les dates en què han
estat resoltes o l’estat en què es troben aquestes a data actual?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, explica que la resposta efectiva del Servei
“Repara Ciutat” depèn de la possibilitat de resoldre. Atès que hi ha incidències que són
ràpides però d’altres no ho són tant. Li passarà les dades que ha resumit, per no allargar
més el tema al Ple.
El regidor Sr. Planas accepta.
Dades resumides:
“Respecte a la relació de queixes, s’adjunta l’estadística dels darrers dotze mesos:
Estadístiques
Incidències creades els últims 12 mesos
Incidències: 24
Incidències creades per tipologia
Neteja: 7
Semàfors: 0
Vehicles: 0
Enllumenat: 4
Mobiliari Urbà: 2
Via Pública: 8
Arbrat: 2
Altres Incidències: 1
Distribució de la tipologia de les incidències
Número d'incidències: 525
Desperfecte Quantitat Percentatge
Neteja
140
26.67 %
Semàfors
8
1.52 %
Vehicles
14
2.67 %
Enllumenat
36
6.86 %
Mobiliari Urbà
64
12.19 %
Via Pública
180
34.29 %
Arbrat
23
4.38 %
Altres Incidències
51
9.71 %
Transport públic
8
1.52 %
Autobús

7

1.33 %

Distribució dels estats de les incidències
Número d'incidències: 525
Número d'incidències tancades: 296 ( 56.4 % )
Promig dies oberta: 76.9 dies
Quantitat Percentatge
Estat
Comunicat
En procés
Solucionat
No competència

_____

82
127
247
1

15.62 %
24.19 %
47.05 %
0.19 %

Quantitat Percentatge
Estat
No resoluble
Incidència duplicada
Solució planificada

22
26
5

4.19 %
4.95 %
0.95 %

“

18. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE SI TENEN PREVIST APLICAR ALGUNA
MESURA COMPENSATÒRIA PEL TALL D’AIGUA DELS DIES 15 I 16 D’OCTUBRE.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 maig sota les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta sobre si tenen previst aplicar
alguna mesura compensatòria per tall d'aigua dels dies 15 i 16 d'octubre.
El dijous 15 d’octubre, es va trencar una canonada d’aigua sota la carretera de Torrentbó.
Aquest incident va provocar que molts veïns del nostre municipi no tinguessin un servei tan
bàsic com tenir aigua a les seves llars durant dos dies.
Aquesta incidència desafortunada també va afectar a Centres Escolars i comerços.
Segurament tot això s’hagués pogut evitar si s’haguessin fet les inversions adequades en
anys precedents, especialment durant els anys que la concessió d'aquest servei la tenia
l'empresa Sorea.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
 Si tenen previst aplicar alguna mesura compensatòria als usuaris que van patir la
tallada en el subministrament del servei d’aigua, i més concretament als establiments
comercials que, per culpa d'aquesta tallada, hagin pogut patir pèrdues econòmiques.
 I quines inversions tenen previst fer a la xarxa a curt termini per evitar que torni a
passar un fet com aquest.”
El regidor Sr. Sánchez diu que una part de la pregunta ha estat resposta, i que es recolliran
dades d’afectació als comerços per intentar compensar, i respecte a les inversions, hi ha
una part del pressupost per actuar en aquest tema.

19. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE QUAN S’ELIMINARAN ELS CABLES DELS
FANALS ANTICS QUE QUEDEN EN ALGUNS ESCOCELLS DE LA RIERA.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 maig sota les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta sobre quan s'eliminaran els
cables dels fanals antics que queden en alguns escocells de la Riera.
Un cop finalitzades les obres d’urbanització superficial de la Rambla Francesc Macià, s'ha
pogut observar que ens alguns dels escocells hi queda l'estructura de formigó i el cablejat
dels fanals que hi havia antigament a la Riera, concretament al davant dels números 37 i 41.
Arran de les pluges i la circulació, la sorra dels escocells ha disminuït i això ha fet que en
alguns hagin aparegut aquest cables que estaven ensorrats. Ara, aquests cables, queden a
la vista, podent cridar l'atenció dels nens i poden ser perillosos si es que hi passa la corrent
elèctrica.
No entenem perquè quan es van fer les obres d'urbanització, no es van treure les restes dels
fanals antics, ja que la Riera estava aixecada, en obres, i es podria haver aprofitat per ferho.
Es per això que us volem preguntar:
 Perquè no es va treure l'estructura de formigó i el cables dels fanals antics quan es
va fer la urbanització superficial?
 I si tenen intenció d'eliminar aquestes estructures antigues i evitar així que algú es
pugui fer mal si es que hi passa la corrent elèctrica.”

_____

El Sr. Alcalde li demana li recordi sobre quins números de carrer s’està referint i el regidor
Sr. Jiménez ho aclareix, 37 i 41. Agraeix aquesta aportació doncs podran actuar
directament, i donaran compte en una futura ocasió. El Sr. Jiménez diu que quan van
redactar la pregunta va ser perquè uns vilatans se’ls van adreçar, però no van dir els
números de carrer i per això ells van fer el treball de camp.

20. PREGUNTA DEL GRUP MIXT PER MILLORAR L’ACCÉS ALS VEÏNS I VEÏNES
AMB MOBILITAT REDUÏDA AL CEMENTIRI.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: ”Des del grup majoritari de persones que ens vam
presentar a les eleccions del 24 maig sota les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt presentem la següent pregunta per millorar l'accés als veïns i
veïnes amb mobilitat reduïda al cementiri.
En el Ple del 10 de setembre vam fer un prec per tal que s'habilitessin zones de pas per les
persones amb mobilitat reduïda en les obres que es facin al nostre municipi.
Tot i així hi ha una sèrie d'equipaments municipals que l'accés per veïns d'Arenys de Munt
amb mobilitat reduïda és força complicat. Un d'aquests equipaments és el cementiri.
Per poder-hi accedir, existeix un accés a peu pla, però amb una porta tancada que
impossibilita la seva utilització amb normalitat. Si un veí amb mobilitat reduïda vol utilitzar-lo,
ha de trucar a algun servei municipal per tal que obrin aquesta porta, amb els inconvenients
que això implica: de pèrdua de temps per la persona afectada; i pels treballadors públics que
s'han de desplaçar fins el cementiri per obrir l'accés i que han de deixar de fer la tasca que
estaven realitzant fins a aquell moment.
Per altra banda, dins del cementiri, hi ha espais als quals no es pot accedir sense haver de
superar esglaons.
Es per això que, primer, els hi volem demanar:
 Que la porta de l'accés principal del cementiri, que permet l'entrada a les persones
amb mobilitat reduïda, estigui oberta sempre dins l'horari de visita del cementiri.
I, segon, també els hi volem preguntar:
 Si tenen previst realitzar passos dins del cementiri perquè les persones amb mobilitat
reduïda puguin desplaçar-se amb normalitat per tot el recinte?”
La regidora delegada de Sanitat, Sra. De La Iglesia, diu que el cementiri, com molts dels
espais municipals de la nostra vila, quan va agafar la regidoria estava en un estat més que
deplorable. El primer que es va fer, va ser marcar prioritats, i una d’elles era fer la neteja de
la caseta on vivia el conserge, doncs creu que cal fer memòria de com van deixar les coses.
Una vegada fet això, es va fer un canvi amb l’empresa que tenia la consergeria, perquè no
estava complint els mínims requerits en el seu contracte. Es varen fer els canvis de plantes,
que estaven fetes malbé, per dues vegades, l’últim cop el dia de Tots Sants. Es va fer
l’arranjament d’una teulada per on penetrava aigua dins dels nínxols, això feia que la
descomposició pròpia dels nínxols es veies afectada. Es va fer ara fa una setmana el canvi
de la placa informativa perquè va haver-hi un acte de vandalisme i la van trencar. Es van fer
els canvis en els contenidors de l’aigua tractada pel mosquit tigre que també estaven en un
estat deplorable. Es va fer una revisió dels quadres elèctrics que estaven sense protecció.
Es va fer un cens dels nínxols, que tampoc estava actualitzat. I es van fer els canvis dels
vidres dels quadres de la capella i la neteja pertinent. A l’actualitat, el que s’està fent és
mirar d’arreglar el reg, que també està malament, per poder mantenir les plantes i deixar el
cementiri amb una mica de millors condicions. La porta a la qual es refereixen, de sempre
havia estat tancada, perquè era la porta que s’entra al difunt quan es fa l’acte d’enterrament
al cementiri però ja s’ha dit que es deixi oberta. No hi ha pas d’haver-hi cap problema. I en
quan a les obres de millora per temes d’accés per la mobilitat reduïda les aniran fent en la
mesura del possible i dels recursos.

_____

El Sr. Alcalde diu que es farà un Ple extraordinari a finals del mes de novembre i que ja
s’avisarà oportunament.

21. PRECS I PREGUNTES

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

_____

ANNEX
ARGUMENTARI SR. RAMON PLANAS, DEL GRUP MUNICIPAL PP, EN RELACIÓ AMB EL
PUNT 8.
Tot seguit, es reprodueix l’argumentari que el regidor Sr. Planas, amb autorització del Sr.
Alcalde, transmet a Secretaria per tal de ser inclòs en l’acta, malgrat no haver estat llegit
durant la celebració del Ple:
“Ante la moción en apoyo a la propuesta de resolución del Parlament (9-XI-2015) sobre el
inicio del proceso de desconexión, los concejales populares votaremos negativamente.
Argumentos:
Es un ataque a la democracia y a la convivencia para salvar la presidencia de Artur Mas.
Estamos ante un ataque a la democracia.
No tienen un mandato democrático para la ruptura:
- Ni tienen suficientes votos.
o Se inventaron un plebiscito y se inventaron que lo ganaron. A Junts pel sí y la
CUP les faltó el 3 % de los votos para llegar a la mayoría.
- Ni tienen suficientes diputados.
o Si no tienen diputados para reformar el Estatut o para aprobar una ley
electoral, ¿cómo van a separarnos del resto de España?
Estamos ante un ataque a las normas de convivencia.
- La “desconexión” es un ataque a las normas europeas, españolas y catalanas.
- Se trata de una declaración de tiranía, ya que propone que la absoluta arbitrariedad
del poder político independentista.
- Artur Mas, imputado por malversación y prevaricación, ya dijo que con una
independencia no tendría que atenerse a los procesos judiciales.
Estamos ante un despropósito a la desesperada para salvar a Artur Mas y a Convergencia.
- Ni nos sacarán de España, ni nos echarán de Cataluña
Es un insulto a los catalanes que también nos sentimos españoles y al resto de españoles.
Desprecian el sentimiento de millones de catalanes y de muchos más millones de españoles
que quieren seguir siendo un gran pueblo:
- Españoles de derechas o de izquierdas,
- catalanes que han nacido en nuestra tierra o han venido de otras partes del
mundo,
- catalanes, en definitiva, que también nos sentimos españoles y que tenemos
tanta dignidad como el señor Mas o la señora Forcadell.
Hoy pretenden alimentar la agonía de un partido, Convergència, que cae por el peso de la
corrupción y del chantaje de la izquierda radical.
Y en su caída han decidido llevarse por medio a los catalanes. Tomarnos como escudos
humanos.
Les da igual que no tengamos garantizado el pago de las medicinas, de las ambulancias o
de los conciertos escolares, sociales o sanitarios.
Nosotros no vamos a alimentar esta frustración, ni vamos a responder a sus excesos con
excesos.
Como dijo Xavier García Albiol en el Parlament: “Quieren provocar un choque de trenes,
pero le recuerdo que cuando alguien se tira a las vías del tren no hay un choque; hay un
suicidio”.
La democracia de todos es más fuerte que el separatismo de unos cuantos.”

_____

