AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 17/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia deu de desembre 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.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda als presents, als oients, als regidors i regidores i també a
la nova regidora de govern, la Sra. Ballester, com a regidora de Noves Tecnologies.
Informa així mateix que hi ha petits canvis en l’ordre del dia i diu que el punt 7 passa a la
part de control, i no s’ha de votar, i passa darrere del punt 13. També es treu del Ple el punt
8, per no haver donat temps a donar tota la informació al respecte als grups de l’oposició. I
els punts 10 i 11 s’han consensuat i s’han fet en un de sol.
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 ORDINÀRIA DE DATA
12/11/2015.
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 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 que
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.”

_____

El regidor Sr. Jiménez també comenta que votaran en contra en el punt número 3, amb el
mateix argumentari.
S’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 23/11/2015.
S’aprova per unanimitat i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 26/11/2015.
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 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 que
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 transcripció al llibre d’actes.

4. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL GAS NATURAL.
La regidora delegada d’Esports, Sanitat i Gent Gran, Sra. de la Iglesia, llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú, que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la cessió de la
competència i l’encàrrec de gestió.
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeix la
possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.

_____

Atès que el Consell Comarcal pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin
de gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya, són de competència local.
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot prestar
serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques
de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si
l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració
que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni.
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 26-11-2015, sobre la possibilitat d’estalvi real a
través d’aquest sistema.
Vists els informes emesos per la Interventora municipal i pel Secretari accidental de data 2711-2015.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la Comissió
Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de
la contractació de gas natural per a l’any 2016 i 2017, amb possibilitat de pròrroga per 2
anys més. Aprovar, així mateix, el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt que s’acompanya com a ANNEX al present acord,
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals oportuns, el qual tindrà validesa des de
l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde President, Joan Rabasseda i Ferrer, per a subscriure
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta corporació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 137.088,20€ anuals IVA inclòs, imputables als
exercicis 2016 i 2017, a raó de 68.544,10€ cada anualitat, segons el següent detall:
Aplicació
121

312

22102

GAS C.A.P.

121

320

22102

121

920

22102

2016

2017

2.544,10

2.544,10

GAS ESCOLES

31.000,00

31.000,00

GAS EDIFICIS MUNICIPALS

35.000,00

35.000,00

68.544,10

68.544,10

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament amb
l’acord d’autorització de despesa.”

_____

El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu de la CUP i és crea un moment de desconcert fins
que finalment el regidor Sr. Jiménez pren la paraula.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Anem a aprovar la delegació
de competències al Consell Comarcal per la compra de gas natural.
Tot i així, en la proposta que es presenta a Ple, en la seva part expositiva, trobem 6
paràgrafs, o sigui tots els paràgrafs de la part expositiva, amb l'explicació del compliment
legislatiu i només aquesta explicació. Hem pogut comptar que es citen fins a 23 articles de 3
lleis diferents i de 4 decrets diferents en tota aquesta part expositiva.
Ens hauria agradat trobar en aquesta proposta una explicació mínima i entenedora dels
motius pels quals ens interessa, com a consistori, acollir-nos a aquesta compra
centralitzada. Hem d'entendre que és per un estalvi econòmic però només ho diu en un petit
punt de la proposta. Podria ser que també hi haguessin altres motius, tan potents com
l'econòmic, per fer aquesta compra centralitzada. Ens hauria agradat que s'expliquessin
aquests motius en la proposta, no que només es fes una petita referència.
Igual que també ens hauria agradat trobar-hi una explicació dels motius pels qual fem
aquesta delegació per dos anys, amb possibilitat de prorrogar-ho durant dos anys més.
Per què són 2 més 2 i no tres més 1? O per què no és directament per 4 anys?
La part expositiva de les propostes que es presenten a Ple serveixen per fer aquestes
explicacions, no només per donar únicament i exclusivament arguments jurídics que no
expliquen per res l'interès públic pel qual optem, com a Ajuntament, per una cosa i no per
una altra.
I això és important tenir-ho en compte. Perquè, després, el que sortirà reflectit de forma
literal a l'acta del Ple és estrictament la proposta que es presenta en el Ple, amb la seva part
expositiva i amb la seva part resolutiva. I allò que s'acabaran trobant els ciutadans en les
actes dels Plens, quan d'aquí un temps les revisin, perquè tinguin algun interès en allò que
s'ha aprovat, seran arguments jurídics i no arguments que expliquin l'interès públic d'allò que
s'ha aprovat, que és el que realment interessa als vilatans del poble.
Sabem que aquestes qüestions poden ser plantejades en els informes, en altres documents
o en el debat del Ple. Però en el document proposta, que és el document ferm que aprova el
consistori i que ineludiblement apareix a l'acta del Ple, també haurien de figurar.
Els informes, com d'altres documents, no apareixen a l'acta del Ple i dels debats s'acostuma
a fer un resum, però no deixen de ser discurs polític en el quals es defensen uns interessos
concrets de qui fa el discurs.
El document neutre, que argumenta l'interès general, és la proposta que acabarà apareixent
a l'acta del Ple.
Aquesta és una qüestió clara de transparència. I ara que tenen una regidoria dedicada a la
transparència en la gestió pública, en la informació pública i en defensa de l'interès públic, el
de tots, esperem que aquests aspectes millorin.
Respecte a la proposta en concret, hi estem d'acord.
Quan governàvem, des de la Regidoria de Sostenibilitat Ambiental, de la qual estava al
capdavant la CUP autèntica, al novembre del 2012, ja vam portar a Ple aquesta mateixa
delegació perquè enteníem, i encara entenem, que mancomunar serveis és, sempre, un
molt bon instrument per abaratir costos.
Tot i així, veiem que la quantitat destinada a la compra de gas natural, en aquest pressupost
del 2016, és de 68.544,10 euros. I veiem que en els darrers pressupostos aquesta és una
xifra que ha anat augmentant, des dels 58.119,10 euros que es van aprovar pel 2013 fins als
68.544,10 euros d'ara.
Estaríem parlant d'un augment del 18% en aquest poc temps. Quan s'hauria hagut de fer el
contrari: reduir aquesta xifra.
Ens agradaria que ens expliquessin a què és degut aquest augment tant important. Un
augment que està molt per sobre de la mitjana d'increments de preus generals.
I en aquest mateix sentit, ens hauria agradat trobar a l'expedient la informació exacta del
consum dels darrers exercicis tancats, el del 2014 i d'altres, per veure si la xifra

_____

pressupostada s'ajusta a la realment gastada. Aquesta xifra també ens agradaria que ens la
facilitessin. Si no és en aquest Ple en el proper.
Tot i així, com ja hem dit abans, votarem a favor, perquè, malgrat l'increment, creiem en
mancomunar serveis amb altres administracions i ajuntaments.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu que no deixa de ser una proposta de
continuació amb una proposta que ja es va fer quan el grup CIU i CUP governaven, i per
aquest motiu, continuen pensant que mancomunar és una bona solució i, com en altres
punts, volen agilitzar el ple amb les seves intervencions, i ja avancen que el seu vot serà
favorable, així com també en el punt 5 i 6.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que també està a favor de mancomunar
serveis, doncs així es fa estalvi, i això ja ho va argumentar en el ple passat. Voldria, però,
remarcar que està d’acord en mancomunar serveis i consums, i també votarà a favor en
aquest punt, i en el 5 i 6, doncs és una forma d’estalvi i en aquest sentit, cal posar-se
d’acord.
El Sr. Alcalde diu que la voluntat d’estalviar amb les compres agregades és la que els mou.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

5. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA.
La regidora delegada de Transparència i Municipalització, Sra. Ballester, diu textualment:
“Gràcies Sr. Alcalde, bona nit a tothom.
En primer lloc vull donar les gràcies per la confiança i dir que ens comprometem, en nom de
la CUP d’Arenys de Munt, a què a allà on a algú li quedin legítims dubtes, treballarem de
valent per guanyar-nos-la. I ho farem amb tota la força que tenen les conviccions i les bones
intencions i el repte de respondre amb tot el coneixement i responsabilitat.
Passo a explicar en què consisteix aquesta delegació de competències al Consell Comarcal.
Es tracta d’una contractació agregada d’energia elèctrica per a enllumenat públic, el C.A.P.,
les escoles i els edificis municipals, per un import total de 287.000.-€ en 2 anys i renovable
per a 2 anys més, amb els desglossament de preus per ubicació que llegiré a continuació de
la proposta d’acord.
El avantatges que aconseguim delegant la contractació al Consell Comarcal és el de millorar
preus, donat que el volum de la contractació amb al resta de municipis que s’hi afegeixen és
molt gran i això abarateix el preu; també és molt important, tenint en compte com solen ser
les relacions amb aquest grans proveïdors i la complexitat del serveis elèctrics, l’estalvi i
l’eficiència en la gestió de la contractació.”
A continuació llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials:
“Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú, que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la cessió de la
competència i l’encàrrec de gestió.

_____

Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeix la
possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.
Atès que el Consell Comarcal pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin
de gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya, són de competència local.
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la comarca pot prestar
serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o
les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques
de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si
l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració
que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni.
Vist l’informe dels tècnics municipals de data 26-11-2015, sobre la possibilitat d’estalvi real a
través d’aquest sistema.
Vists els informes emesos per la Interventora municipal i pel Secretari accidental de data 2711-2015.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la Comissió
Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de
la contractació d’energia elèctrica per a l’any 2016 i 2017, amb possibilitat de pròrroga per 2
anys més. Aprovar, així mateix, el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt que s’acompanya com a ANNEX al present acord,
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals oportuns, el qual tindrà validesa des de
l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde President, Joan Rabasseda i Ferrer, per a subscriure
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta corporació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 574.000,00€ anuals IVA inclòs, imputables als
exercicis 2016 i 2017, a raó de 287.000,00€ cada anualitat, segons el següent detall:
aplicació

_____

121

165

22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC

121

312

22100 ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.

121

320

22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES

2016

2017

105.000,00

105.000,00

3.000,00

3.000,00

36.000,00

36.000,00

121

920

22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS

143.000,00

143.000,00

287.000,00

287.000,00

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament amb
l’acord d’autorització de despesa.”
El Sr. Alcalde indica que alguns grups ja han expressat en el punt anterior la seva postura,
però demana si hi ha intervencions:
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Se’ns proposa al ple la
aprovació d’aquest conveni de compra d’energia elèctrica gestionada des del Consell
Comarcal per l’exercici 2016 i 2017 amb una despesa màxima de 287.000€ cada anualitat,
que fan un total de 574.000€.
Tal i com ha comentat el meu company de formació política en el punt anterior, en aquesta
proposta també, en la part expositiva, està basada únicament en arguments legals que no
informen sobre els aspectes d’interès general que porten a presentar-la. Aquest és un tema
important de transparència, ja que les propostes han de facilitar a tots els veïns la informació
necessària per saber perquè interessa al poble aprovar-les o no. Demanem que això es
solucioni per propers plens.
Estem d’acord en negociar i contractar compres centralitzades amb el Consell Comarcal si
això repercuteix en un millor servei i en un estalvi en els costos, proposta que nosaltres la
CUP autèntica ja van portar a ple quan governaven al novembre del 2012, perquè el nostre
compromís sempre ha estat el de mancomunar serveis per fer més eficient la gestió dels
diners públics. Però tot i que disposem de l'informe emès per l’enginyer municipal, de la
proposta de la regidoria i de l'informe de Secretaria, veiem que a l'expedient no apareix cap
informe dels costos detallats de la despesa d’energia elèctrica de l’exercici 2015. Una
informació que és important per veure si sortim beneficiats d’aquest nou conveni.
Trobem excessiva la despesa de 287.000 euros amb totes les necessitats socials que tenim
al municipi, per tant, els demanen que facin un esforç per reduir aquestes despeses
estructurals, molt més quan veiem que en el pressupost que es va aprovar per l’any 2013
era de 277.500 euros, que és una xifra que any rere any va augmentant.
Ens hauria agradat, també, que, des d'aquest govern, es fes un pas endavant i es proposés
al Consell Comarcal del Maresme la compra d’energia verda a Som Energia. Proposta que
vostès van plantejar en el ple del 15 de novembre del 2012 quan eren a l’oposició.
El futur energètic de la comarca, del país i del planeta està en perill i ara més que mai cal
prendre decisions polítiques de manera ferma i decidida encaminades a utilitzar les energies
sostenibles que tenim a l'abast (solar, biomassa, propostes que portàvem al nostre
programa electoral), per donar exemple a la ciutadania, tal com estem podent veure aquests
dies en la Cimera contra el canvi climàtic que s'està fent a París.
En nostre vot serà a favor, però no renunciem a lluitar per un canvi de model energètic més
sostenible i esperem que amb el compromís de tots sigui possible.”
La regidora Sra. Ballester, en el torn de rèplica, diu resumidament: “Vull puntualitzar al Grup
Mixt que els imports que aquí es consignen són imports màxims i que s’espera que en la
licitació, la capacitat negociadora del Consell Comarcal els abarateixi. I, per altra banda,
justament la durada del contracte no és major de 2 anys per tal que se’ns permeti optar aviat
per altres contractacions que ens podrien semblar més convenients, com per exemple
Somenergia. Ara ha estat necessari perquè s’havia esgotat el contracte anterior i l’electricitat
és un servei imprescindible; però la durada ens permetrà estudiar amb el temps suficient
altres solucions. Puntualitzar que de tot això els veïns tindran accés a tota aquesta
informació de seguida que això s'aprovi o no s'aprovi.”

_____

El Sr. Alcalde fa un apunt, en relació amb la cooperativa Som Energia, dient que s’hi està
treballant des de fa temps i que és una de les qüestions que apareix en el Pla d’Actuació
Municipal que esperen publicitar abans no acabi l’any, tal i com es van comprometre.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA GESTIÓ
DE LA CONTRACTACIÓ DEL GASOIL.
La regidora delegada de Benestar Social, Ciutadania i Ocupació, Sra. Castillo, dóna la
benvinguda a la Sra. Ballester a l’equip de govern i indica que aquest punt és la pròrroga
d’un conveni ja signat i que finalitza el 31-12-2015, i també es fa per un tema d’estalvi, per
aquest motiu llegeix, resumidament, en la seva part dispositiva, la següent proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 25-9-2013, va acordar
delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la
contractació de gasoil per dos anys, iniciant-se l’any 2013.
Vist que, així mateix, va aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que va ser signat en data de 22-11-2013.
Vist que l’acord núm. 8 del citat conveni preveu que: “La durada del conveni és des de la
data de signatura fins el termini de 31 de desembre de 2015. Es podrà prorrogar de forma
expressa per períodes de dos anys consecutius.”
Vist que continua interessant a aquest Ajuntament el manteniment de les condicions per a la
delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de la
contractació de gasoil per a l’any 2016 i 2017.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la Comissió
Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga de la delegació de la competència al Consell Comarcal del
Maresme per a la gestió de la contractació de gasoil per als anys 2016 i 2017.
Segon.- Autoritzar la despesa màxima de 35.000,00 € anuals, IVA inclòs, amb càrrec a la
següent aplicació del pressupost municipal de 2016 i 2017:
Aplicació
430

163

22103

Gasoil Magatzem i carburant vehicles
brigada

Import
2016
35.000,00

2017
35.000,00

Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció municipal.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Com ja hem comentat
des del nostre grup municipal en els dos punts anteriors, punt 4 i 5, sobre la compra
mancomunada amb el Consell Comarcal, si és per abaratir costos sempre és positiu.
Però en aquest punt, referent a la contractació del gasoil per als vehicles municipals, veiem
que el que s’ha pressupostat als anys 2014 i 2015 ha estat de 31.787€ anuals i el que es vol
aprovar pel 2016 i 2017 és de 35.000€ anuals, el que ens dóna un increment en el
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pressupost destinat a aquesta compra mancomunada, de 3.213€ anuals. Un increment de
més del 10%.
No entenem, des del nostre grup municipal, l’increment del pressupost, ja que el preu del
gasoil en el mercat ha baixat considerablement i les previsions pels propers anys són també
a la baixa.
Ens agradaria que poguessin explicar els motius d’aquest increment del pressupost.
Considerem que des del Consell Comarcal, al qual li deleguem competències, hauria de
tenir en compte aquest factor i intentar renegociar un bon contracte amb l’empresa que
subministra el gasoil.
I també hem de tenir en compte que el futur passa per deixar d’utilitzar vehicles
convencionals de combustió i consum de carburant fòssils més contaminants i anar
introduint vehicles elèctrics, tal com vam aprovar recentment en una moció que es va
presentar a Ple el passat 12 de novembre, proposta que també nosaltres portàvem en el
nostre programa electoral.
També ens consta que ja estan previstos fer punts de recàrrega a la Riera, aprofitant les
obres que es faran, i que està previst fer la compra d'un vehicle elèctric per a la brigada.
Tot i que tenim alguns dubtes sobre aquesta proposta, especialment per l'increment del cost
d'aquesta contractació, i el nostre desig seria poder disposar de més vehicles elèctrics per a
la brigada, sabem que a data d’avui aquest servei de subministrament de gasoil per als
vehicles municipals és necessari.
I per això el nostre vot serà a favor.”
El Sr. Alcalde diu, com deia la regidora de Transparència, que tots els números estan a
l’abast de tothom. Evidentment, si hi ha una nova màquina d’escombrar, és una màquina
que funciona amb gasoil i, per això, també gastarem més gasoil l’any que ve.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATS COMPTABLES DE L’ALOC A DATA DE
DISSOLUCIÓ.
D’aquest punt se’n dóna compte a la Part de Control, tal i com el Sr. Alcalde ha exposat a
l’inici de la sessió i s’ha comentat en la Junta de Portaveus.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, tal i com el Sr. Alcalde ha exposat a l’inici de la
sessió i s’ha comentat en la Junta de Portaveus.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA RIERA EN ELS TRAMS DE
RBLA. RIERA I PENYA (FINS C/ DE LA RASA) I RBLA. SANT MARTÍ, VORERES I
CALÇADA.
El Sr. Alcalde, exposa que aquest projecte és la continuïtat del que ja ha finalitzat, i
contempla petites diferències, com l’ampliació de voreres, l’eliminació del pont, es millora el
tema dels escossells dels arbres per tal que els cotxes no caiguin, s’elimina l’esglaó d’accés
a la plaça de l’Església en el costat del C/ Borrell, i també es fa un accés en el costat de Can
Matalí, les places d’aparcament seran trenta-dues, el cost és d’1.339.815,36€, IVA exclòs. I
s’han fet diverses actuacions per tal de fer un servei millor a la ciutadania, com el tractament
del clavegueram que poden tenir problemes; la preinstal·lació del sistema semafòric, doncs
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el tram de la riera, per amplada, podria ser de doble direcció i seria necessari; la il·luminació
de les rampes; passamans metàl·lics i no de fusta per tema de manteniment; l’aigua que
baixa de les pluvials de les cases es connecta al caixó de la riera, sense que vagi a parar als
escossells, com en l’altre tram; també es preveu pavimentació d’un tram colindant; també un
punt de recàrrega elèctrica de vehicles i altres que es van comentar ahir en el Consell
Municipal d’Urbanisme, intentant donar resposta a peticions de les ciutadanies. Aquest
projecte estarà a disposició dels vilatans a l’Ajuntament, així com penjat en el web. Un cop
aprovat inicialment, estarà en informació pública per tal que es puguin presentar al·legacions
i qualsevol aportació serà benvinguda. En l’acord que ara es llegeix, ja hi ha una sèrie
d’apunts que des dels Serveis Tècnics es demanen esmenar al redactor del projecte. Opten
per fer aquest projecte, per donar continuïtat al que ja està urbanitzat, doncs el debat era, el
fem perfecte, o el fem. Així, aspirar a un projecte perfecte aniria en detriment del calendari
per tal de poder portar a terme les obres.
Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials:
“Havent-se presentat en data 26/11/15, per part de l’arquitecte Xavier Llistosella i Vidal, el
projecte corresponent a les obres d’urbanització de la RAMBLA SANT MARTÍ I RIERA I
PENYA (fins el c/de la rasa), calçades i voreres.
Examinat l’informe de l’arquitecte municipal de data 26/11/15 on s’especifica que:
- L’àmbit de projecte és la Rambla Sant Martí i el tram de Rambla Riera i Penya, fins el
c/ de la Rasa, té una superfície aproximada de 5.000 m2 i que s’ha presentat de
forma separada l’àmbit de la vorera de l’àmbit de la calçada, per trams tancats en si
mateixos.
- Els projectes presentats no superen el pressupost màxim que es definia en l’apartat
2 del plec de condicions tècniques del projecte essent 1.350.000€, IVA exclòs:
Projecte de voreres presentat:
1.027.382,04€, IVA exclòs.
Projecte de calçada presentat:
312.433,32€, IVA exclòs.
TOTAL suma dels dos projectes:
1.339.815,36€, IVA exclòs.
- I que examinat el projecte es considera que el present document sí compleix els
requisits necessaris per a la seva aprovació inicial, tot i que s’haurà d’esmenar la
prescripció següent previ a l’aprovació definitiva:
 Projecte calçada: caldrà aportar la rectificació del límit de l’obra en tots els
plànols atenent que el límit de l’obra correcte és la que es descriu en els
plànols de planta i geometria amb la numeració 2.
 Projecte voreres:
1) Aportar detall de la connexió de tub principal de reg al ramals de degoteig
plantejat en el projecte. Així com definir els punts de les arquetes de boques de
reg necessàries.
2) Aportar el canvi en projecte de la canonada d’aigua potable ja que està
projectada de 10 bars i hauria de ser de 16bars de pressió màxima.
3) Aportar el cost de l’obra mecànica per a fer el canvi del cablejat de baixa tensió i
preveure una nova connexió (amb l’encreuament corresponent) per donar
subministrament elèctric al semàfor de la carretera ja que es retira el pal aeri
actual.
4) Incloure l’escomesa de l’armari d’enllumenat que hauria de ser soterrada.
5) Incloure el soterrament de l’escomesa del subministrament elèctric de la
guingueta de la ONCE.
6) Incloure la previsió de connexió de l’enllumenat públic dels carrers Bellsolell i
Sant Josep, amb la corresponent obra civil i previsió en el quadre elèctric nou de
les sortides corresponents amb una tercera línia.
7) Justificar que el quadre elèctric d’enllumenat públic projectat disposa d’un
sistema de tele gestió.
8) Incloure l’escomesa de connexió de l’edifici de Can Matalí i Mercat Municipal.
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La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres d’urbanització de la riera d’Arenys de Munt
tram RAMBLA SANT MARTÍ I RIERA I PENYA (fins el c/de la rasa), tant en calçada com
voreres, presentat per l’arquitecte Xavier Llistosella i Vidal per un total de:
Projecte de voreres presentat:
1.027.382,04€, IVA exclòs.
Projecte de calçada presentat:
312.433,32€, IVA exclòs.
TOTAL suma dels dos projectes:
1.339.815,36€, IVA exclòs.
Segon.- Requerir a l’arquitecte Xavier Llistosella i Vidal que, per a l’aprovació definitiva del
projecte, esmeni les següents deficiències detectades:
 Projecte calçada: caldrà aportar la rectificació del límit de l’obra en tots els plànols
atenent que el límit de l’obra correcte és la que es descriu en els plànols de planta i
geometria amb la numeració 2.
 Projecte voreres:
1) Aportar detall de la connexió de tub principal de reg al ramals de degoteig
plantejat en el projecte. Així com definir els punts de les arquetes de boques
de reg necessàries.
2) Aportar el canvi en projecte de la canonada d’aigua potable ja que està
projectada de 10bars i hauria de ser de 16bars de pressió màxima.
3) Aportar el cost de l’obra mecànica per a fer el canvi del cablejat de baixa
tensió i preveure una nova connexió (amb l’encreuament corresponent) per
donar subministrament elèctric al semàfor de la carretera ja que es retira el
pal aeri actual.
4) Incloure l’escomesa de l’armari d’enllumenat que hauria de ser soterrada.
5) Incloure el soterrament de l’escomesa del subministrament elèctric de la
guingueta de la ONCE .
6) Incloure la previsió de connexió de l’enllumenat públic dels carrers Bellsolell i
Sant Josep, amb la corresponent obra civil i previsió en el quadre elèctric nou
de les sortides corresponents amb una tercera línia.
7) Justificar que el quadre elèctric d’enllumenat públic projectat disposa d’un
sistema de tele gestió.
8) Incloure l’escomesa de connexió de l’edifici de Can Matalí i Mercat Municipal.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, indica que CIU va tenir un paper important en
l’aprovació d’aquest projecte i voldria felicitar a l’arquitecte redactor, per haver seguit una
línia de continuació del projecte aprovat inicialment, i sí que és cert que tal i com portaven en
el programa polític, la riera és una prioritat, i si bé, no s’ha de fer potser un projecte perfecte,
tampoc cal una solució ràpida, doncs a vegades tampoc és bo. A més, es va posar el tema
per urgència en la comissió informativa la setmana passada, i a més hi haurà un termini per
a fer al·legacions d’un mes, i també s’han fet aportacions en els consells que són molt
interessants i destacables. Anima a la gent del municipi que faci les al·legacions
corresponents dins del període, doncs el projecte serà millor, quantes més aportacions es
facin. Vol fer una apreciació en relació amb l’armari elèctric que hi ha a Ca La Nati, i perquè
s’ha disposat aquesta ubicació, doncs el cost del seu desplaçament és ridícul en comparació
amb el cost total de l’obra, i aquests diners es podrien destinar a temes de Benestar Social.
Avança que votaran a favor.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, indica que sempre han recolzat al Govern en el
tema de la riera, i la millora pel veí o la veïna (desperfectes en els vehicles), també el
sobrecost que implica mantenir la riera de sorra, i vol fer menció que avui es porta a ple
perquè s’ha fet un Consell d’Urbanisme i s’han fet aportacions per part de veïns que han
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estat interessants. Però considera que s’han oblidat des del govern del Consell de Poble,
doncs un endarreriment d’unes setmanes per tal de portar el projecte davant d’aquest
consell en el que formen part molts vilatans, i hagués estat respectuós i transparent de cara
als seus membres. I no cal córrer, doncs malgrat que està d’acord en què cal urbanitzar la
riera, cal ser transparent i considera que no és una bona pràctica aprovar-ho d’aquesta
manera i no fer servir el Consell del Poble, que en part, es va crear per això. I per aquest fet,
votarà en contra.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del Grup Mixt, diu textualment: “Es presenta a Ple el projecte
per urbanitzar la Riera, des del Rial Bellsolell fins al carrer de la Rasa, en voreres i calçada,
per un total d'1.339.815,36 euros (1.027.382 euros per les voreres i 312.433 euros per la
calçada), sense incloure l'IVA. Amb l'IVA inclòs el total serà de 1.621.176,59 euros.
Aquesta obra està prevista finançar-la a càrrec dels pressupostos del 2015 i del 2016, ja que
s'havia previst fer-ho amb un pressupost bianual.
Però la primera sorpresa és que les xifres no acaben de quadrar.
En el Pressupost del 2015 es va preveure l'import de 378.176,31 euros i en el Pressupost
del 2016 s'ha previst l'import de 702.327,42 euros, el que ens dóna un total de 1.080.503,73
euros. Aquesta xifra pressupostada és inferior al que realment costa, que és 1.621.176,59
euros. Ens falten 540.672,86 euros que no sabem com es pagaran. Que no sabem d'on
sortiran.
Perquè en un principi, la xifra que està pressupostada, d'1.080.503,76 euros, s'havia de
pagar amb 320.909,62 euros a càrrec de contribucions especials que pagaran els veïns i
759.594,12 euros que es pagaran amb préstecs (d'aquests, 350.000 euros serà un préstec
de la Diputació i 409.594,12 euros seran uns préstecs de les entitats bancàries).
Ens falta saber d'on sortiran aquests 540.672,86 euros que no estan pressupostats.
Tot i que ahir, en el Consell d'Urbanisme, el Sr. Rabasseda va dir que ja existia el
pressupost per poder realitzar l'obra. Ens sobta que digues això, quan podem veure que
encara falten 540.672,86 euros al pressupost. A no ser que hi hagi alguna partida més que
desconeguem.
Respecte al projecte, dir que s'ha fet amb molta rapidesa i sense gaire exposició pública
perquè els veïns, que són els que pagaran una part important de l'obra, puguin expressar la
seva opinió.
El projecte es va lliurar a l'Ajuntament, per part de l'arquitecte redactor, el 26 de novembre,
fa tot just 15 dies, i només s'ha fet una presentació pública ferma del projecte ahir, 9 de
desembre. Tot i que el projecte es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament des de fa pocs
dies.
També hem de dir que el 29 d'octubre es va fer una reunió prèvia per informar sobre el que
s'estava treballant del projecte i per agafar algunes idees.
També ahir, el Sr. Rabasseda va dir que s'havia fet una altra reunió el 15 de setembre. Però
no pensem que un Consell d'Urbanisme, el del 15 de setembre, amb 17 punts a l'ordre del
dia, dels quals un, només, fos sobre el nou projecte, es pugui considerar com a una sessió
participativa sobre aquesta obra.
En definitiva, s'han fet algunes exposicions prèvies per copsar l'opinió dels veïns i s'han
incorporat algunes idees, però no s'ha fet de la proposta que es presenta a Ple, excepte la
d'ahir.
La solució que s'ha donat des del govern és que les aportacions o la participació dels partits
polítics i dels veïns en aquest projecte es podran fer durant el període d'exposició pública i
fent al·legacions al projecte, atès que és una aprovació inicial. Esperem que, en el cas que
hi hagi al·legacions, no es renyi des del govern, o des de l'alcalde, a aquells que les
presentin, com ha passat en moltes altres ocasions perquè endarrereixen el projecte.
També es va dir en la reunió del 29 d'octubre, tal com consta a l'acta, que es faria una
publicació amb els dibuixos del projecte, però aquesta publicació encara no ha sortit.
Per tant, el fet que s'hagi presentat el projecte al Consell d'Urbanisme un dia abans del Ple i
no s'hagi fet un treball participatiu per millorar-lo abans de la seva aprovació inicial,
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evidencia que s'està fent tot amb presses. I les presses acostumen a ser males companyes
de viatge i porta a que les coses no es facin bé.
I ens preguntem: si els veïns fan aportacions de millora per una via diferent a les
al·legacions, es faran canvis d'ofici, des del govern, en el projecte?
També ens preguntem: si es faran públiques totes les aportacions i qui les a fet? O només
ens assabentarem quan s'incorporin al projecte? Com ha passat amb algunes aportacions
que, tal com va dir ahir el Sr. Rabasseda, li havien dit alguns veïns pel carrer o prenent un
cafè. Quines aportacions han estat? Qui li ha fet? En base a quin projecte, si el projecte es
va presentar ahir en públic? No hauria hagut d'estar d'acord el Consell d'Urbanisme en
acceptar-les i introduir-les al projecte?
No sembla que aquesta forma d'actuar sigui gaire clara i transparent, sinó tot el contrari.
Veiem positiu que s'hagi previst un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, aspecte que
portem en el nostre programa electoral.
Que s'aprofiti per corregir les deficiències existent al clavegueram ho veiem bé.
Així com que es faci una preinstal·lació de reg als escocells i una preinstal·lació per si s'han
de posar semàfors.
Que la vorada dels escocells sigui alta és una bona solució per evitar que els cotxes hi
entrin.
Però continuem considerant que hi ha força punts febles en aquest projecte.
Que quedi pendent de resoldre tot el tram de Riera i Penya, fins al Torrent d'en Puig, no és
positiu ni satisfactori. Moltes més quan no se sap quan de temps podrà estar en aquesta
situació.
Que s'hagi de pagar una part per contribucions especials tampoc ho veiem bé.
Que no aparegui en el pressupost la subvenció de 500.000 euros, que havien dit que estava
concedida, no ho trobem bé.
Que només quedin 32 aparcaments en tot aquest tram generarà controvèrsia.
Que s'hagi decidit canviar, en aquest tram, l'estructura dels escocells, pel que fa a amplades
i paviment, respecte del que ja ha estat fet fins ara en els trams ja urbanitzats, a criteri del
govern o del que alguna gent els hi hagi dit pel carrer, quan hi ha un acord, en el Consell
d'Urbanisme, de donar un marge de sis mesos per analitzar si els escocells, fets fins ara,
van bé o no, per després trobar una solució adequada dins del mateix Consell i aplicar-la a
tots els escocells, no ho trobem bé. Perquè la solució que ara, en aquest nou tram, ha
aplicat el govern condicionarà qualsevol resposta que es pugui donar des del Consell
d'Urbanisme. No ens agrada que es condicioni al Consell d'Urbanisme.
Que es faci una glorieta a tocar de Can Matalí havent de traslladar el quadre elèctric que es
va posar no fa gaire i que s'hagi de refer aquest tros de la plaça, que es va fer no fa ni un
any, ens sembla un malbaratament de diners.
Que no s'hagin plantejat, ara que era el moment, d'ampliar la plaça en l'espai afectat de
l'edifici de Can Matalí i ubicar-hi la glorieta en aquest espai, per no treure lloc a la plaça,
tampoc ho trobem bé
Que es continuï mantenint el sistema de recollida d'aigües pluvials de les teulades, amb
aquestes tapes de ferro de les arquetes dels embornals que s'obturen, que s'han d'obrir per
netejar-les i que destorben en les voreres, no ens agrada. Creiem que generen més
problemes que beneficis, com està passant, i, al final, l'aigua acaba anant per sobre de la
vorera.
Trobem estrany que en zones on es busca que hi hagi molta amplada es posi un fanal al
mig, tal com ho vam comentar en la Comissió Informativa de Seguiment de la Riera, com a
l'inici del Rial Bellsolell, a l'entrada a plaça (al davant dels esglaons), o a l'entrada del poble.
Que s'hagin de trasplantar o tallar 3 o 4 plataners no ens agrada gens. Sobretot d'aquests
plataners centenaris quan no fa gaire vam celebrar el seu 125è aniversari.
Tampoc ens agradat que s'eliminin tots els elements arquitectònics que ens recorden que la
nostra Riera és una riera, que ho ha estat sempre i que sempre ho serà. És aquest fet, que
fos un indret en el qual hi havia un corrent d'aigua que va fer que els humans s'ubiquessin
en aquest espai natural, els romans i potser d'anteriors. I això fa que, actualment, siguem la
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vila que som. És la Riera allò que ens ha donat personalitat com a poble, una personalitat
particular i diferenciada. Una personalitat a la qual no volem renunciar.
No ens agrada que s'elimini el pont, encara que no sigui el pont originari. Perquè el pont ens
recorda que hi havia rierades i que també hi haurà rierades. És un element referencial, és un
punt de trobada. És un punt de referència per al poble i per molts vilatans, que s'ha instaurat
a l'imaginari col·lectiu.
I el pont, si hi hagués hagut voluntat, s'hauria pogut preservar. Però no existeix aquesta
voluntat.
Tampoc ens agrada que s'hagi eliminat el barri que impedia la inundació del carrer Borrell i
dels carrers Vell i Nou. Així com que s'hagi eliminat el muret del final del Rial Bellsolell.
I no és només una qüestió d'enyorança d'elements antics, d'aquells que fan poble i que fan
records, sinó que és una qüestió de seguretat.
Com he dit abans, i com sempre ens han dit els tècnics, continuaran havent-hi rierades,
continuaran havent-hi pluges intenses i continuarà existint el risc que l'aigua faci estralls. Per
tant, no oblidar aquests riscos i tenir elements arquitectònics que els minimitzin o els
redueixin sempre serà important. Com travessarem la Riera en el cas d'una Rierada
important sinó tenim el pont? Com evitarem que entri aigua cap al carrer Vell sinó tenim el
barri?
Per exemple a Arenys de Mar, alguns d'aquests elements s'han mantingut, justament per
seguretat.
Són dubtes que no estan resolts.
Per altra banda, hi ha una sèrie de veïns que tenen un contenciós contra l'Ajuntament.
S'ha fet alguna reunió amb ells per intentar arribar a acords? S'ha intentat tendir ponts de
diàleg?
Això ja no són elements arquitectònic, són persones i amb les persones s'hauria d'intentar
arribar a acords per aconseguir consensos i que tothom se senti còmode amb allò que es fa
des de l'Ajuntament. No només s'han de sentir còmodes aquells que ja els hi va bé el que es
fa des del govern. Tots els veïns s'han de sentir a gust amb el poble.
I parlant de persones i dinamització del poble. Tornarà a haver-hi obres. Aquestes obres
seran en un tram important del poble. Es tornarà a afectar a la mobilitat de tot el poble. I es
tornarà a afectar al teixit comercial (botigues, bars, restaurants, tallers, perruqueries, tots).
No només s'afectarà al teixit comercial d'aquest tram de Riera, sinó de tot el poble.
Quines solucions tenen pensades per ajudar a recuperar el comerç d'aquestes obres? I per
afectar-los el mínim possible?
Nosaltres no volem un poble sense personalitat. No volem un poble en què tot sigui
arquitectura freda, dura i distant, buscant una modernitat malentesa.
Nosaltres no volem un poble en què es vulgui acomodar la natura a un fals progrés.
Nosaltres volem un poble que s'adapti a la natura com a forma de progrés.
Massa dubtes i massa coses a millorar. El nostre vot serà en contra.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP d’Arenys de
Munt sempre ha defensat preservar la riera en la seva forma natural. Que la millor riera és la
riera natura, ho continuem pensant. Tot i així, volem tenir en compte quina és la situació
actual amb obres ja realitzades i tenir en compte també que les veïnes i veïns s’han
pronunciat, bé perquè en el seu moment hagin estat directament consultats o bé perquè han
votat programes electorals que duien el projecte.
És per això que ens abstindrem.”
El Sr. Alcalde vol indicar que tots els governs construeixen sobre el que han trobat quan han
assumit la responsabilitat de liderar el govern municipal i com s’ha fet referència, des de la
regidoria d’Urbanisme que ha liderat la qüestió de la riera durant molts anys, perquè si
estem aquí, és perquè s’ha anat avançant pas a pas amb aquesta obra tan emblemàtica i
que, segurament, segons qui governés, encara l’hauríem de veure començada. Aquest
reconeixement al regidor d’urbanisme i a l’equip que ha portat aquestes obres i que ha fet
els projectes, amb aquesta línia continuista que explicava el portaveu de Convergència, que
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evidentment segueix la part urbanitzada però el projecte executiu s’ha fet ara. Es va
contractar a l’octubre i s’ha acabat el novembre, per això no hi havia aquests punts dèbils,
perquè és així, perquè fer les coses perfectes és molt complicat. El tema de l’armari que es
comentava, l’entrada de la plaça que s’haurà de desplaçar, fins que no hi ha hagut el
projecte, no se n’han donat compte els tècnics de què passava aquesta qüestió. Altres
elements que s’han esmentat, són molt més difícils d’argumentar. El barri del C/Borrell: si
volem entrar a la plaça a peu pla baixant per la vorera, que ha estat una cosa que ha tingut
unanimitat en tots els consells, si hi ha el barri, ja no pots entrar a la plaça a peu pla. En tot
cas, agrair el vot favorable de CIU.
Respecte a la intervenció del grup PP, diu que aquest projecte s’ha debatut en el Consell del
Poble, en el Consell d’Urbanisme i en el Consell de seguiment de la riera; en el Consell del
Poble seria un punt més en l’ordre del dia, on es debaten moltes coses. Respecta que
pensin que no ve d’un mes o de dos, però a banda d’haver-ho parlat en el Consell de la
Riera, en el Consell d’Urbanisme, de tenir-ho a la pàgina web, d’haver-hi una exposició, de
tenir les portes obertes de l’Ajuntament per tothom que vulgui dir la seva, però, es clar, com
que el PP ha tingut 200 vots a Arenys de Munt i no pot prendre aquestes decisions, doncs,
evidentment, l’escoltem amb l’atenció que és mereix. En el Consell de Poble es presentarà
aquest projecte, si tot va bé, en el mes de gener, en una sessió pública d’aquest Consell.
Respecte a la intervenció del grup Mixt, diu que ha comptat 17 vegades que han dit que no
ho troben bé o no els agrada, i diu que no li estranya, ja que ell passava per les cases
demanant signatures en contra. La voluntat del govern és governar per la majoria. Respecte
el pressupost, indica que s’hi està treballant, i hi ha una part prevista, i altra s’haurà de
completar, i en “Arenys de Munt informa” sortirà aquesta informació. En el tema de les
aportacions del Consell Municipal s’han fet moltes aportacions importants i per això es fan
els consells, per rebre ímputs i aportacions per tal de millorar.
El Sr. Alcalde demana si hi ha més intervencions.
El regidor Sr. Planas diu que no són 200 vots, sinó 223. I pel tema de la rapidesa, diu que
anar a velocitat de creuer, no s’aprecien les coses, i també demostra la importància que se li
dóna al Consell del Poble, doncs tal i com ha dit, és un punt més, malgrat ell li dóna més
importància. Respecte el que diu de maneres i formes, diu que a ell no el multen per
incomplir la llei, i amb els votants que l’han votat, intenten millorar la vida de tots els vilatans,
l’hagin votat o no. Demana que l’alcalde no menyspreï al Consell del Poble.
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de rèplica, diu textualment: “Respecte al tema del
Pressupost, feia referència, i m'agradarà que s'acabi complementant, amb una modificació
de crèdit, tots els diners que falten per arribar al total del cost del projecte, doncs feia
referència a què ahir es va dir en el Consell d'Urbanisme que els diners ja hi eren. I realment
els diners no hi són, perquè s'haurà de fer una modificació de crèdit. I m'agrada que
reconegui que els diners no hi són perquè s'haurà d'acabar fent aquesta modificació de
crèdit.
Respecte al tema de les aportacions que es fan al Consell d'Urbanisme, que són molt
interessants i que van ser molt importants, però justament aquí rau la importància del
Consell d'Urbanisme, si hi ha gent que fa aportacions que no ve al Consell d'Urbanisme i
que es fan per altres mitjans, el que s'hauria de fer és fer arribar aquestes aportacions al
Consell d'Urbanisme perquè sigui el Consell qui pugui prendre decisions sobre com afecten
als temes urbanístics del poble. Més que no es donin per cuinades aquestes solucions en un
projecte, en el que no sabem ben bé com s'han fet aquestes propostes. Per tant, la
importància del Consell d'Urbanisme rau aquí: en què s'han de portar aquestes propostes al
Consell. I hauria de ser el Consell qui pugui prendre les decisions que pertoquen, justament
perquè al Consell hi ha gent implicada i perquè al Consell hi ha gent que fa aportacions molt
interessants i, a més, que són molt efectives. Jo també hi era ahir al Consell d'Urbanisme i
ho vaig poder veure.
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I respecte al barri, que s'ha de treure perquè sinó no es podria entrar a peu pla a la plaça de
l'Església. Estic totalment d'acord que es pot treure el barri, però aleshores quina solució
donem? Perquè el carrer Vell està per sota del nivell de la Riera! I si algun dia tenim una
rierada important quina solució donem perquè el carrer Vell, i el carrer Nou que també està
per sota del nivell de la Riera, no se'ns inundin. Alguna solució haurem de buscar? Per això
tenim un arquitecte redactor del projecte perquè ho analitzi, ho estudi i busqui una solució
diferent a la del barri si el que volem és poder entrar a peu pla a la plaça de l'Església.”
El regidor Sr. Campasol diu que és cert que s’està en la part executiva del projecte, i que
tenen un període de 30 dies per fer al·legacions, si bé es pot considerar que el projecte ha
arribat de forma precipitada, i com a vilatans faran al·legacions doncs consideren que hi ha
temes importants que cal abordar, i això ho aportaran en aquest període d’al·legacions.
El Sr. Alcalde diu que els projectes s’enriqueixen amb les aportacions de la ciutadania, tal i
com va dir ahir en el Consell Municipal, doncs quan més ulls el veuen més suggeriments i
millores poden haver-hi. Si el portaveu del Grup Mixt hagués pogut mirar amb més
deteniment el projecte, hagués pogut veure que s’han donat opcions a treure la porta, que
de tota manera, caldria pensar quantes vegades s’ha vist aquella porta tancada per si hi ha
una rierada. Respecte a la intervenció del portaveu del PP diu que en cap moment ell diria el
que diu un altre regidor i el tema que ha comentat que ell considera al Consell de poble com
a residual, no és el tema que tractem.
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de contrarèplica, diu textualment: “Jo pensa que vostè era
de lletres, però potser no ho és. Perquè quan ens referim al que s'hauria de fer és un
condicional. Justament vostès poden fer el que creguin convenient, però un condicional no
imposa res a ningú. Vostè aquí el que intenta confondre a la gent, dient que aquests
condicionals volen imposar coses a la gent.
Nosaltres en qualsevol cas el que hem dit és el que no ens agrada d'aquest projecte.
Trobem que hi han febleses. Que hi ha moltes coses a millorar. I pensem que s'ha tractat tot
amb excessiva rapidesa. I valdria la pensa que tot això ho anéssim analitzant perquè
pensem que hi ha moltes coses a millorar i si vostè pensa que no hi ha res a millorar doncs,
potser, també estarà encertat en la seva lliure opinió.”
El regidor Sr. Planas diu que no és el que ell ha dit que el Sr. Alcalde pensa, sinó que el Sr.
Alcalde ho ha dit, i que tot caurà pel seu propi pes.
El Sr. Alcalde diu que, efectivament, tot caurà pel seu propi pes, i ja es veurà què fa el PP
en les properes eleccions a Arenys de Munt, Generalitat i a l’Estat.
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
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Marc Tarrés i Cruanyes, dels grups ERC, PSC i CIU; una abstenció de la
regidora Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, del grup CUP; i tres vots en contra, dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups Mixt i PP.

10. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOL·LICITANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
QUE GARANTEIXI BEQUES - MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ
DE VULNERABILITAT.
11. MOCIÓ DEL GRUP MIXT PER CANVIAR EL MODEL EN LES BEQUES
MENJADOR.
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Respecte el punt 10 i 11, tal i com el Sr. Alcalde ha exposat a l’inici de la sessió, s’ha
consensuat una moció conjunta, i també es llegirà conjuntament, per part de la Sra. Sánchez
(part expositiva) i la Sra. Castillo (part dispositiva):
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment:
“Aquesta moció és una moció que presentem conjuntament el grup del PSC i el grup
majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, perquè hi ha hagut una
coincidència en què presentàvem dues mocions que tractaven de la mateixa temàtica sobre
les beques menjadors, hi ha hagut una bona entesa i hem treballat conjuntament per
fusionar-les i presentar una sola.
I la moció que presentem és per millorar el model en les beques menjador i garantir-les a
tots els infants en situació de vulnerabilitat.
Ara passaré a fer la part expositiva i la regidora Sra. Àngels Castillo llegirà els acords:
“Atesa la situació de crisi econòmica, moltes famílies es troben amb dificultats per oferir una
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles, com a producte de l'atur
creixent, així com les retallades en els diferents programes de garanties de rendes (RMI,
prestació contributiva d'atur, Prepara, ...)
Aquesta situació significa una malnutrició infantil reconeguda tant per entitats socials (com
Creu Roja i Caritas) així com per diverses instàncies de la Generalitat i acceptada en pactes
recentment signats, com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància. Producte
d'aquesta problemàtica s'han realitzat diverses crides des del Consell Assessor de la
Generalitat per Polítiques Socials i Familiars o des de la Sindicatura de Comptes per trobar
solucions urgents a aquest problema que pateixen massa infants.
És en aquest context que, durant els darrers anys, la funcionalitat dels menjadors escolars
ha anat evolucionant, des d'un recurs, bàsicament, per millorar les oportunitats educatives i
per facilitar la conciliació laboral-familiar fins a convertir-se en una eina per garantir la
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
Tot i aquesta realitat, en aquest darrer curs, hem tingut importants problemes relacionats
amb les beques menjador i l’alimentació dels alumnes a les escoles.
Des del Departament d'Ensenyament es repeteix que tot l’alumnat amb necessitats socials
tindrà accés a una beca menjador.
Malgrat això, només l'alumnat amb necessitats socials i que tingui uns ingressos inferiors a
8.000 euros anuals per una família de 4 membres rebrà el 100% de la beca i aquells que
tinguin uns ingressos d'entre 8.000 i 12.000 euros anuals rebran el 50% de la beca. Per tant,
no tothom tindrà accés a les beques menjadors. Només ho tindran aquells que compleixin
els requisits.
A més, la Generalitat compta com ingressos anuals, d'aquestes famílies, els ajuts que els hi
lliura per poder assumir el lloguer dels seus habitatges, fet que provoca l'exclusió de les
beques menjadors dels seus infants ja que, aquests ajuts comptabilitzats, fa que es superi el
llindar econòmic establert.
S'evidencia que s'ha endurit la situació exigida als usuaris i usuàries per cobrir les seves
demandes.
Per altra banda, la pròpia Generalitat considera com a famílies sota el llindar de la pobresa,
a nivell estadístic, les que ingressen menys de 20.000 euros anuals, per a una família de
quatre membres.
Això implica que tothom que estigui entre els 12.000 i els 20.000 euros estarà en mans de
l’arbitrarietat de l’administració, per tal de poder disposar de beca menjador per als seus
infants. Són les beques del que es coneix com tram variable. Famílies per sobre del límit
però que només podrà disposar de la beca a criteri dels serveis socials dels consells
comarcals o dels ajuntaments.
Però, entre totes les ajudes, només es donaran 80.000 beques i en canvi tenim 300.000
alumnes sota el llindar de la pobresa i, segons l'IDESCAT, 50.000 menors de 16 anys no
poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials.
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Hem de tenir en compte que els serveis socials municipals atenen les sol·licituds d'aquestes
beques i les traslladen cap a la Generalitat a través del Consell Comarcal.
En aquests sentit, hem de considerar que l'Ajuntament d'Arenys de Munt, mitjançant la
regidoria de Benestar Social, malgrat tenir intenció d'atendre a les famílies que ho
necessiten i manifestar que no tenen aquesta competència, ja ha tramitat 143 sol·licituds (15
més que al curs passat, que van ser 128), de les quals 16 ja han estat denegades i 55 estan
pendents de resolució per part de la Generalitat, a data 9 novembre. En el cas que fossin
denegades, des de la Regidoria de Benestar Social ja s'ha manifestat que no disposaran de
pressupost suficient per atendre-les per la magnitud d'aquest problema.
Les beques que pot concedir l'Ajuntament d'Arenys de Munt no superen el 50% de les
sol·licituds tramitades al nostre poble. Tot i l'esforç dels ajuntaments, la seva aportació no
pot superar al 25% del total necessari (segons dades del 2014).
Però més enllà de les quantitats que es destinen a aquestes partides, i que s’han
incrementat de manera lleugera en els darrers dos cursos (podem estar sobre els 50 milions
d’euros anuals) i de la problemàtica local, la partida pressupostària que s'hi destina des de la
Generalitat és totalment insuficient per cobrir la necessitat real, a pesar de què el Parlament
de Catalunya, el 3 de juliol del 2013, va acordar per unanimitat ampliar la dotació
pressupostària per garantir que cap nen o nena es quedi sense beca menjador per
limitacions pressupostàries.
El problema real de les beques menjador i de l’alimentació dels infants a l’escola també rau
en un procés burocràtic enorme, molt dilatat en el temps (algunes de les persones que a
hores d’ara no saben si tindran beca o no, van lliurar tota la documentació al mes de juny i
ara som al novembre) i amb un doble filtre, per un costat el propi departament
d’ensenyament via consells comarcals i per un altre els consells comarcals en solitari en
funció de l’anomenat tram variable.
O sigui que primer hi ha una partida econòmica insuficient i després, en funció d’aquesta
partida econòmica, s’estableixen els llindars per cobrar la beca.
Només així s’explica el llindar tan baix per poder atorgar una beca del 100% a un infant.
Molta càrrega burocràtica, molts papers, moltes administracions involucrades, entitats
assistencialistes i al final el tema és molt senzill: donar una alimentació digna als alumnes
catalans que hagin de quedar-se a dinar a l’escola.
Cal replantejar l’actual model per ineficient, burocràtic i poc operatiu.
L’administració és coneixedora de quins infants són els que travessen situacions difícils.
Hisenda també té molta informació. Seria convenient que tota aquesta informació estigués al
servei de les persones per ajudar-les i facilitar-los la seva vida.
Per altra banda, el pagament de les quantitats de les beques a qui gestiona el menjador en
cada cas, ja sigui una AMPA, un ajuntament, un consell comarcal o un centre educatiu, es
produeix amb un important retard. Un retard que provoca problemes de funcionament en els
propis menjadors escolars per manca de liquiditat.
Finalment és una qüestió entre administracions, s'han d'organitzar i centrar-se en resoldre el
problema dels infants que poden passar gana. El problema hi és i té unes dimensions
enormes.
Cal afrontar-lo des del necessari increment de recursos, però també des de la necessària
racionalització del model.
El curs passat es van introduir millores, però encara som lluny dels objectius que ens són
necessaris com a societat. Cal un model diferent. Menjar sa i de forma suficient és part del
dret a l’educació dels infants i com a tal hauria de ser gratuït.
En aquest camí, un sistema de beques ha de garantir de forma pro-activa que cap alumne
deixi de gaudir d’aquest dret per raons econòmiques.
Cal pensar en l’interès prioritari del menor i, en funció d’aquest interès, trobar solucions
alternatives i recursos econòmics. A continuació li cedeixo la paraula a la regidora Àngels
Castillo, que llegirà els acords.”
La regidora Sra. Castillo llegeix:
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“És per tot el que s'ha exposat que, des del grup municipal del PSC i 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.- Manifestar el nostre compromís de lliurar beques menjadors a tots els alumnes
d'Arenys de Munt que en necessitin per evitar tenir infants que passin gana.
Segon.- Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que s’ampliï i/o habiliti les partides
pressupostàries adients per garantir, pel curs 2015-2016, les beques menjador fins a cobrir
la totalitat de les necessitats del nostre país i assegurar un àpat equilibrat a tots els infants
en situació de vulnerabilitat.
Tercer.- Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que elevi l'import per a concedir el 100%
de la beca menjador fins als 20.000 euros per unitat familiar de 4 membres (llindar de la
pobresa segons la Generalitat de Catalunya).
Quart.- Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que reformi el model de beques menjador
per aconseguir que sigui molt més eficient, més operatiu, amb una millor interacció entre les
diferents administracions involucrades i per a què es resolguin les peticions d'una forma molt
més ràpida.
Cinquè.- Proposar a la Conselleria d’Ensenyament que es creï una xarxa de menjadors
gratuïts per tots els alumnes, que puguin tenir una dieta sana i equilibrada. Facilitant la
igualtat des dels primers cicles d'educació per a tots els infants i fomentant els hàbits
adequats per a la salut. Dos factors determinants per al desenvolupament dels infants.
Sisè.- Informar d'aquests acords a tots els centres escolars d'Arenys de Munt, a les
associacions de Pares i Mares del nostre poble, a la Conselleria d'Ensenyament, a la mesa
del Parlament de Catalunya, a tots els seus grups parlamentaris, als Consells Comarcals de
la demarcació de Barcelona, a l'ACM, a la FMC i l'AMI perquè els facin arribar als seus
municipis adherits.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup de CIU, diu que donen total suport a la moció que
presenten, en aquest cas, des del grup municipal socialista i des del grup Mixt, per millorar el
model en les beques menjador i garantir-les a tots els infants amb situació de vulnerabilitat
donat que lamentablement, aquesta situació de crisi tan flagrant que arrosseguem i tan
dilatada en el temps, que va iniciar-se el 2008, però que d’entrada es vivia de certa inèrcia,
de més temps de bonança, ha generat una realitat al nostre poble, també al conjunt del país,
que malauradament afecta cada cop a més col·lectius i famílies i, òbviament, darrere les
famílies hi ha els infants en situació de vulnerabilitat. Per tant, tot ajut que es pugui sol·licitar,
tant a les administracions com, en aquest cas, a la Conselleria d’Ensenyament, per
contribuir a millorar el dia a dia dels infants, tant a nivell de, en aquest cas, de descàrrega
burocràtica com mencionava la regidora Sra. Sánchez, com econòmica, és, evidentment,
benvinguda, per tot això i tal i com han comentat abans, el seu vot serà favorable.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, demana un aclariment sobre el segon apartat de
l’acord, sobre la frase inclosa en l’acord que diu: “el nostre país” vol saber a què es
refereixen.
La regidora Sra. Castillo diu que “el nostre país” és Catalunya.
El regidor Sr. Planas li agraeix els aclariments a la Sra. Castillo i continua amb el seu
argumentari que diu: “La política de la Generalitat ha oblidat els catalans que més ho
necessiten. No ho diuen ells. Vostès han oblidat les polítiques socials, han sigut incapaços
de fer la “cumbre social” que van prometre; han sigut incapaços de firmar un pacte contra la
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pobresa, més d’un 25% de pobresa, i vostès incapaços d’arribar a un pacte per solucionar el
problema. Solament ha arribat a un de cada quatre menors en situació vulnerable. Si tenim
en compte que la pobresa infantil afecta el 25% dels nens catalans, inclús el 28% segons els
informes més recents. De les 80.000 beques de menjador que es van concedir aquest curs,
clarament són insuficients, és a dir, la política de beques menjador del govern en funcions
no arriba a cobrir les necessitats de més de 300.000 menors de 16 anys que viuen per sota
del llindar de la pobresa. El Govern de la Generalitat oblida i desempara a més de 240.000
menors, que necessiten una beca menjador i no la reben. En resum, minsos i insuficients i
les seves prioritats no passen per les polítiques socials, que l’aliança i la sobirania
alimentària ha calculat que la Generalitat inverteix menys d’un 20% de les necessitats reals
de les beques menjador a Catalunya, 48 milions d’euros que no arriben als 250 milions, però
si ens centrem a la nostra comarca del Maresme, la meitat de les famílies i dels municipis
del Maresme, que van sol·licitar una beca menjador, s’han quedat sense ella. D’un total de
7.375 peticions de beques menjador per al curs 2015-2016, únicament s’han concedit 3.686,
és a dir, menys de la meitat i, saben per què? Perquè vostès tan sols han augmentat els
recursos en un 2%, aquest any ha sigut d’1.982.324 euros, 42.617 euros més que el curs
passat. A més, hem de recordar que més enllà de les quantitats destinades a aquest
concepte, el problema és que segueix tenint encara massa traves burocràtiques, masses
administracions implicades i poca coordinació entre elles, com reconeix la Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes (el FAPA). Tot això obliga als ajuntaments i a les
pròpies escoles a crear els seus propis programes d’ajudes per poder atendre degudament
els nens afectats. A més, recordin que els seus socis de Junts per Sí, sí que van votar en
contra en el Parlament que les beques menjador escolar fossin regulades com un dret i no
com una prestació, és a dir, que els seus amics van votar en contra de garantir l’alimentació
bàsica dels escolars catalans en situació d’exclusió social. I, saben, per què? Perquè el
govern nacionalista de Catalunya, del qual ara vostès formen part, perquè s’han dedicat a
prioritzar una fulla de ruta nacional, per sobre de la fulla de ruta social. Sap quin ha sigut el
resultat? Que han retallat estructures socials per construir estructures nacionals. Els hi ha
tret als catalans per donar-los-ho als patriotes però recordin, el que han fet durant aquests
tres mesos, deixar Catalunya i els catalans sense govern, res. Poden presentar totes les
mocions que vulguin, però ara tenim 248 nens als que vostès estan desprotegint i no poden
emparar. No poden emparar que posin un acord i veure qui és el president. No poden
esperar a què formin un govern. No poden esperar a què vostès juguin a construir països
imaginaris. Per tant, el que nosaltres diem avui aquí, és que es dediquin a fer feina i menys
perdre el temps al Parlament.” Amb tot això, el que vol dir és que ens posem mans a l’obra i
ens deixem estar d’històries, doncs en un punt en el que podien votar favorable, s’han
d’abstenir per temes d’ideologies, quan podria haver-hi un vot unànime.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Un detall previ, Sr.
Planas, que quedi clar que és vostè qui decideix no votar a favor.
Per altra banda, a la CUP ens sembla una proposta mot important i que forma part del tant
anhelat i que tanta falta ens fa pla de xoc contra l’emergència social. Felicitem el compromís
d’aquest govern d’atorgar beques a tots els alumnes i que cap que ho necessiti es quedi
sense i que tant de bo el govern del nostre país concedeixi el 100% de l’import; tant de bo
sigui més eficient i operatiu en concedir-les i tant de bo creï la xarxa de menjadors gratuïts,
que ens sembla un gran idea. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu al Sr. Planas que si no fos per l’ofec que el
PP està fent, no caldria aquesta moció. Votaran a favor.
La regidora Sra. Paituví diu que si aquest projecte arriba a bon port els diners del calaixet
que actualment es destinen a una altra cosa, quan es puguin gestionar, aquest diners es
destinaran a donar de menjar als seus nens.
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La regidora Sra. Castillo diu que aquest govern, malgrat no tenir la competència, ha apostat
fort per donar aquest suport, per donar ajuts a les persones necessitades. Respecte al Sr.
Planas, li dóna pena saber que vota abstenció, doncs just en aquest punt, en el que no s’ha
parlat del Govern Central que ell tregui el tema, quan la moció era per reclamar a la
Generalitat de Catalunya, troba que està fora de lloc, quan en un tema com aquest s’hauria
d’aconseguir la unanimitat.
La regidora Sra. Sánchez dóna les gràcies a la regidora del PSC per haver arribar a un
acord i presentar la moció conjuntament. Li diu al regidor Sr. Planas que treballar pels nens
perquè puguin menjar a les escoles i millorar el sistema de beques no és un tema identitari,
el que s’hagi dit de quin país som, és una cosa lliure i cadascú que pensi de quin país vol
ser.
El regidor Sr. Planas, per al·lusions, demana intervenir. A la regidora Sra. Ballester li diu que
no pot votar punt a punt, sinó a tots en conjunt i per tant, s’ha d’abstenir pel punt 2. A la
regidora Sra. Vila li diu que també s’han gastat molts diners amb Junts pel Sí. A la regidora
Sra. Castillo diu que sempre ha estat molt d’acord amb la manera en la que ha gestionat la
seva regidoria. A la regidora Sra. Paituví diu que si es fa o no, es veurà en breu. I a la
regidora Sra. Sánchez li diu que, efectivament, es tracta d’una moció i, a vegades, no
s’exposen com caldria, doncs diu “el nostre país”.
El regidor Sr. Jiménez, en representació del Grup Mixt, diu textualment: “Veient que el
senyor Planas té un problema amb el punt segon, on diu a la part on és cita 'el nostre país',
jo suggeriria, perquè també pugui votar a favor d'aquesta proposta, és treure la part de 'el
nostre país' i que l'acord segon quedés: 'Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que
s’ampliï i/o habiliti les partides pressupostàries adients per garantir, pel curs 2015-2016, les
beques menjador fins a cobrir la totalitat de les necessitats i assegurar un àpat equilibrat a
tots els infants en situació de vulnerabilitat.'
En qualsevol cas, aquesta modificació no canvia l'acord perquè la totalitat de les necessitats
dels infants acaben sent de tots els infants, no només dels d'una part reduïda. Jo faria
aquesta proposta.”
La regidora Sra. Castillo diu que hi està d’acord, doncs vol aconseguir un vot unànime.
La regidora Sra. Vila diu que no hi està d’acord, i menys després del que ha dit el Sr. Planas.
El Sr. Alcalde diu que potser hi ha algun inconvenient legal al respecte, doncs la moció es
podria haver intentat modificar en la Junta de Portaveus i no s’ha fet.
El regidor Sr. Planas diu que ell agrairia treure la paraula “país” per tal d’aconseguir el seu
vot favorable.
Tant la regidora Sra. Castillo com la regidora Sra. Sánchez manifesten que hi estan d’acord,
doncs per un tema social es pot deixar de banda una ideologia.
La regidora Sra. Ballester, en el torn de rèplica, diu resumidament: “No estem gens d’acord
en la proposta de modificació del text, substituir la paraula país en referir-nos a Catalunya
per tal d’incloure el vot del PP. Aquesta actitud és exactament la que fa que a Catalunya ens
trobem com estem. És amb aquest condicionats que el Govern espanyol ens sotmet. No
volem admetre aquest xantatge que és la raó per la qual ens cal presentar aquesta moció.”
Diu que s’abstindran.
La regidora Sra. Vila diu que ERC seguirà votant a favor, però no consideren correcte la
postura del regidor Sr. Planas.

_____

El regidor Sr. Planas diu que ha rebut la moció a la Junta de Portaveus i que no ha tingut
temps.
El regidor Sr. Campasol diu que si els grups que han presentat la moció estan d’acord en
suprimir la paraula, i que realment la moció s’ha presentat just a la Junta de Portaveus i que
si el regidor Sr. Planas ho hagués tingut amb més temps, ho hagués comentat, consideren
que el que és millor és que s’aprovi per unanimitat.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no hi està d’acord, doncs s’està parlant de reclamar a
Catalunya, a les institucions catalanes, i per tant, país no es refereix a Espanya, sinó a
Catalunya.
Es procedeix a votar la moció, amb la supressió de la paraula “país” en el punt segon de la
part dispositiva, atès que tant el grup PSC com el grup Mixt, que eren els que han proposat
la moció, hi estan d’acord:
Text inicial: “Segon.- Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que s’ampliï i/o habiliti les
partides pressupostàries adients per garantir, pel curs 2015-2016, les beques menjador fins
a cobrir la totalitat de les necessitats del nostre país i assegurar un àpat equilibrat a tots els
infants en situació de vulnerabilitat.”
Text final: “Segon.- Demanar a la Conselleria d'Ensenyament que s’ampliï i/o habiliti les
partides pressupostàries adients per garantir, pel curs 2015-2016, les beques menjador fins
a cobrir la totalitat de les necessitats i assegurar un àpat equilibrat a tots els infants en
situació de vulnerabilitat.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set1 vots a favor dels tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps i Na Àngels Castillo Campos i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil, Na Esther
Sánchez i Sánchez i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, Grup Mixt i PP;
i sis abstencions del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents
d’alcalde Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, dels grups ERC i CUP.

PART DE CONTROL
12. DESPATX OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 302 a la 327, ambdues incloses, des
del 6/11/15 al 3/12/15:
-

1

Resolucions en matèria de personal: 7
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 7
Resolucions en matèria d’espais: 1
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1
Decret 322/15, de 27/11/2015, d’aprovació del Cost efectiu dels Serveis prestats per
l’Ajuntament corresponents a l’exercici 2014.

S’ha esmenat d’ofici, en aquest punt, l’acta, perquè s’ha detectat un error en el recompte dels vots a favor de la moció, en
comptes de vuit vots a favor com es va dir, en són set.
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Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 6/11/15 i el 3/12/15, en matèria de:
- Espai Públic: 1
- Seguretat: 9
- Obres menors: 1
- Benestar social: 1

En el següent punt, que s’ha tret de la part dispositiva i s’ha incorporat a la part de control, el
Ple actua com a Junta General de la societat ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATS COMPTABLES DE L’ALOC A DATA DE
DISSOLUCIÓ.
Per part del regidor delegat d’Economia i liquidador de la societat ALOC, Sr. Sánchez, es
dóna compte de la formulació d’estats comptables a data 14/09/2015, de l’acord de
dissolució, doncs aquesta empresa no ha tingut activitat en el darrer any:
“FORMULACIÓ D’ESTATS COMPTABLES DE l’ALOC A DATA 14/09/15, DE l’ACORD DE
DISSOLUCIÓ
El Ple de l’Ajuntament, com a Junta General de la societat ALOC SERVEIS AMBIENTALS
SL, va acordar, en data 10/09/2015 la dissolució de la societat per inactivitat de la mateixa
durant dos anys consecutius.
Segons determina l’art. 31 dels Estatuts reguladors, en el termini de 3 mesos a comptar des
de l’obertura de la liquidació, el liquidador formularà un inventari i un balanç de la societat
amb referència al dia en què s’hagués resolt, tot plegat d’acord amb l’art. 383 de la Llei
1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
És per aquest motiu que s’han formulat els següents documents:
-

BALANÇ DE LA SOCIETAT ALOC SL A 10/09/2015: amb un Actiu i Passiu iguals a
438,55 euros respectivament. El Balanç no ha patit modificacions respecte al darrer
aprovat, referit al 31/12/14.

Pel que fa a l’INVENTARI, informar que l’ALOC no en té, pel que tampoc el balanç presenta
xifres en l’ACTIU NO CORRENT.
Se’n dóna compte al Ple de l’Ajuntament, en qualitat de Junta de la societat, per al seu
coneixement.”
PRECS I PREGUNTES
13. PREC DEL GRUP PP RELATIU A LA BRUTÍCIA I DEIXADESA EN LA QUE ES
TROBA LA VIA PÚBLICA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atenguin els reiterats precs
realitzats des del nostre grup municipal relatiu a la brutícia i deixadesa en la que es troba la
via pública, donat que cada vegada són més les incidències que rebem per part dels veïns.
Prec: Demanem que es procedeixi a executar les peticions realitzades per part d’aquest
grup municipal referents a la neteja i salubritat de la via pública.”
El regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, informa que s’està actuant i que igual que ell, també
recullen les queixes. Estan treballant amb un nou pla de neteja amb la nova màquina, i que
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també han rebut felicitacions. Es treballa, es treballarà i milloraran en aquest tema de la
neteja de l’espai públic.
14. PREC DEL GRUP PP SOL·LICITANT LA PODA I SANEJAMENT DE L’ARBRAT
SITUAT AL C/LLUÍS COMPANYS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es procedeixi a la poda i
sanejament de l’arbrat situat al carrer de Lluís Companys.
Prec: Demanem que amb caràcter preferent es dugui a terme la poda sol·licitada.”
El regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, informa que la poda en aquesta zona està prevista pel
febrer, segons el pla de poda; no obstant això, i donades les queixes, es farà una actuació
puntual entre la setmana vinent i l’altra.

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOL·LICITANT QUE S’ACLAREIXIN LES
CIRCUMSTÀNCIES EXACTES DELS FETS DENUNCIATS EN DATA 10/11/2015.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que aclareixin les circumstàncies
exactes en què es van desenvolupar el fets denunciats amb data 10.11.2015 davant l’ABP
dels Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar, diligències policials núm. 855990/2015, referents
al furt/robatori de la bandera espanyola de la casa consistorial, atès que des d’aquest
Govern es va manifestar a la meva persona que havia estat forçat l’accés a l’habitació de la
planta segona que dóna accés al balcó on es troben les banderes, i no consta així a la
esmentada denúncia que entenem és de contingut totalment exculpatori, sense cap ànim de
denunciar els fets.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana quines són les circumstàncies reals
(ateses les contradiccions existents en el relat dels fets) en què es van desenvolupar el fets
denunciats amb data 10.11.2015 davant l’ABP dels Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar,
diligències policials núm. 855990/2015, referents al furt/robatori de la bandera espanyola de
la casa consistorial?”
El Sr. Alcalde, prèviament, vol fer un incís: veu que ara el portaveu del PP té una clara
voluntat identitària i que enlloc d’estar per coses del poble (subvencions per la capital de la
sardana, finalització de les obres de canalització de la riera, etc.), ara es dedica a temes de
banderes i recursos, a les que es destina temps. Tot seguit, informa que estaven al balcó
amb el pregó de la Festa Major amb la Txe Arana, va sentir crits de “fora, fora la bandera
espanyola” i que pensaven que hi havia una reivindicació, i finalment, es van adonar que la
bandera espanyola ja no hi era. I és tot el que li pot dir.

16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE DETERMINATS FANALS ENCESOS EN
HORES DIÜRNES.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès que s’ha detectat en
diferents indrets del poble que determinats fanals es troben encesos a hores diürnes, si
tenen constància d’aquesta incidència i si existeix una previsió de com solucionar-la.
Pregunta: Tenen constància de la citada incidència? Tenen previst posar-hi solució? Quina?
En quin termini?”
El regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, informa que, efectivament, va haver-hi una avaria en
un armari elèctric que controlava l’encesa dels fanals, i que ja ha estat solventat. Al detectar-
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ho, la Policia es va ocupar d’encendre i apagar fins que es va arreglar. També vol afegir que,
puntualment, els fanals poden estar encesos durant el dia, doncs es fan tasques de
manteniment.

17. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE EL MAL ESTAT DE MANTENIMENT DEL
VEÏNAT DE CAN JALPÍ (LLUM, PODA, VORERES, NETEJA, MANTENIMENT DE
LES ZONES VERDES).
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt sobre
el mal estat de manteniment del veïnat de Can Jalpí (llum, poda, voreres, neteja,
manteniment de les zones verdes).
Fent una passejada pel veïnat de Can Jalpí es pot comprovar com diferents aspectes de la
gestió pública es troben en mal estat:
 El fullatge dels arbres del carrer Batlle Trias és tant dens que en alguns casos, les
branques arriben a terra. Hi ha zones en què és pràcticament impossible passar per
la vorera sense haver d'ajupir-se.
 Moltes arrels dels arbres han aixecat la vorera, que es troba en un estat lamentable i
l'asfalt, amb el risc que comporta d'ensopegar amb rajoles aixecades i de caigudes,
amb possibles reclamacions econòmiques.
 Els carrers estan bruts i plens de fulles. Fins i tot a l'entrada de la zona verda de Can
Jalpí, per la banda d'Arenys de Mar, i en altres carrers del veïnat, hi ha una gran
acumulació de fulles seques, acumulada en monticles.
 A l'enllumenat públic força lluminàries del veïnat estan apagades
A part de la mala imatge, les molèsties i els danys que pot causar als vianants, podar els
arbres regularment, prevé que aquests agafin malalties i reforça la seva estructura evitant
trencaments de branques durant tempestes o ventades. Tot i això en les zones verdes són
els propis veïns els que han d'encarregar la poda dels arbres, mentre la resta continua
sense poda.
Per altra part, el President d'aquest veïnat, en el Ple del 12 de novembre, va parlar d'una
possible inversió de 20.000 euros i alguns veïns ens han comentat que en una reunió, a la
Sala Municipal, també se'ls hi va prometre.
Per això els hi volem preguntar:
 Quan està previst fer una poda dels arbres d'aquesta zona del poble per així poder
prevenir possibles incidents que amb l'estat actual de la zona es puguin ocasionar?
 I quin és el pla de neteja viària, de poda i de manteniment de l'enllumenat del veïnat
de Can Jalpí?
 Volem saber si, dins del manteniment de les zones verdes del poble, estan incloses
la d'aquest veïnat perquè es produeixi aquest manteniment?
 Voldríem saber si en algun moment hi ha hagut previst fer una inversió de 20.000
euros per millorar la zona del veïnat, voreres, arbres, etc.”
El regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, informa que els problemes de voreres i arbres de Can
Jalpí està identificat i intentaran solucionar-ho, amb la poda i també s’està treballant en un
projecte per reparar les voreres, però també per evitar que es tornin a aixecar, doncs els
arbres busquen aigua i l’aixequen. Sobre l’enllumenat, s’arreglaran 15 punts de llum, també
es vol millorar la il·luminació al parc d’aventura, afegeix que hi ha hagut robatoris allà.
També volen posar llum en la zona de cases. La neteja de Can Jalpí es fa cada 15 dies. La
poda de les zones verdes privades, l’han de fer els veïns. I respecte la inversió de 20.000€,
demanarà als Serveis tècnics sobre el que es va executar i el que no, i saber si realment hi
havia aquests diners per fer-ho.

_____

18. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ ES REVISI EL MIRALL PARABÒLIC DE
SEGURETAT VIARIA SITUAT EN LA CANTONADA DEL CARRER VELL AMB LA
RASA.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Prec del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig
sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt per a què
es revisi el mirall parabòlic de seguretat viaria situat en la cantonada del carrer Vell amb la
Rasa.
Alguns veïns i veïnes que passen molt sovint pel carrer de la Rasa, ens han informat que
han detectat que el mirall parabòlic existent a la cantonada del carrer Vell amb la Rasa, està
mal orientat, ja que hauria d’estar enfocat cap al carrer de la Rasa i està enfocat cap al
carrer Vell, el carrer de sortida i el que hauria d'aconseguir visibilitat, impedint veure si baixa
un vehicle, fet que pot ocasionar algun accident per la falta de visió.
Aquests miralls parabòlics es situen per poder ampliar l’angle de visió dels conductors i així
ampliar la seguretat de les cantonades amb visibilitat precàries.
És per aquest motiu que els hi volem demanar:
 Que es revisi aquell mirall i es torni a posar amb l’orientació correcte.
 I que, per motius de seguretat viària, es porti un control periòdic de tots els mirall
parabòlics que tenim al poble.”
El regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, agraeix l’aportació i pren nota, així com del
suggeriment de fer inspeccions periòdiques.

19. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE PERQUÈ NO S’HAN TRET LES TIRES DE
LLUM DE NADAL, ANTIGUES, DELS ARBRES DE LA RIERA I SOBRE LA NO
UTILITZACIÓ DELS LLUMS DE NADAL QUE VAN PAGAR EL BOTIGUERS.
El regidor Sr. Jiménez, previ a fer la pregunta, vol donar un agraïment al regidor Sr. Castillo
per les respostes que els hi ha donat i que habitualment els dóna, doncs s’ho treballa. Tot
seguit, formula la següent pregunta:
“Pregunta del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt sobre
perquè no s’han tret les tires de llum de Nadal, antigues, dels arbres de la riera i sobre la no
utilització dels llums de Nadal que van pagar el botiguers.
Abans de la festa Sant Martí es van col·locar els llums de Nadal per aquesta època que ara
comença. Aquests tipus de llums amb formes i dibuixos s'estan col·locant des del 2013.
Anteriorment s'utilitzaven unes tires de llums que estaven adherides als arbres amb brides.
Ara, malgrat que s'estan utilitzen aquests nous llums de Nadal, veiem que no s'han tret les
tires antigues que queden penjades als arbres de la riera enganxades amb brides, fet que
perjudica als arbres.
Trobem que aquest és un problema que passa molt sovint en el poble, de què es posen
coses noves i no s’aprofita per retirar les coses o mobiliari que no serveix. D'aprofitar els
mateixos serveis que instal·len el material nou podríem estalviar costos a l’ajuntament i
també millorar la imatge del poble.
Per altra banda, antigament, els comerciants d'Arenys de Munt, van pagar uns llums de
Nadal. Uns llums que són propis, que són en un magatzem municipal i que es podrien
utilitzar si poguéssim substituir les seves lluminàries per lluminàries de led, amb molt menys
costos energètics. Potser fent aquesta inversió de forma paulatina en el temps a la llarga
podríem utilitzar els nostres propis llums de Nadal i no hauríem de llogar-ne cada any.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
 Per què no s’han tret encara les tires de llum de Nadal antigues, i que no s'utilitzen,
dels arbres?

_____




Podem introduir sistemes organitzatius perquè, quan es col·loca material, es
substitueixi l'antic, millorant la imatge del poble?
Tenen previst fer algun tipus de millora en les lluminàries dels llums de Nadal propis
per aprofitar les estructures existents?”

El regidor de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu que si bé és un tema compartit amb el
Regidor d’Espai Públic, actualment aquesta competència l’ha assumit la seva regidoria i per
això contestarà ell. Primera pregunta: Per què no s’han tret les tires de Nadal antigues i que
no s’utilitzen dels arbres? Doncs, si no s’han tret les tires de llums antigues, és per un tema
de prioritat, doncs la brigada té molta feina, però vist que ho demanen concretament, s’hi
posaran aviat.
Podem introduir sistemes organitzatius perquè, quan es col·loca material, es substitueixi
l'antic, millorant la imatge del poble?
Li agrada aprofitar el que té i, per tant, de fer eficients els recursos de l’Ajuntament, i així diu
que si bé el cost d’aprofitar-ho seria assumible, no hi ha gaire diferència entre llogar-ne un
de nou amb condicions i el dedicar temps i recursos per habilitar i adaptar un d’antic. Aquest
any s’ha fet un estalvi en la inversió en aquesta matèria (any 2014, 12.000€, i any 2015,
6.000€), la qüestió és fer una licitació per aconseguir un preu més competitiu, millorant la
qualitat i el disseny.

20. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Tarres, demana la paraula i diu que tenien preparat el punt 7 de l’ordre del dia i
que de la part dispositiva s’ha passat a la part de control i per aquest motiu, volen comentar
que hi ha una partida d’un IVA que va quedar en un compte i no es va demanar la devolució
per una sèrie de factures de notari, registre, etc. . Entenen que no s’ha reclamat l’IVA perquè
no hi ha hagut activitat i, per tant, no és IVA suportat.
També hi ha retencions del notari i del registre mercantil i tampoc saben perquè no s’han
ingressat. En tot cas, figura aquest deute en el passiu del balanç i com no ha prescrit, veuen
difícil que es pugui dissoldre una societat que té deutes pendents. No s’han regularitzat els
saldos i caldria fer-ho abans de liquidar l’empresa.
Per tant, demanen que es sol·liciti a Hisenda un certificat dels deutes pendents, i que siguin
liquidats per part del soci, que al ser únic, és l’Ajuntament, i que així quedi el balanç
subsanat.
El regidor Sr. Sánchez diu que al juliol del 2013 ell no hi era, i ja resoldran tots aquests
extrems per tal de poder liquidar la societat.

El Sr. Alcalde dóna per finalitzat el Ple, i aprofita per desitjar les bones festes, i informa que
el proper Ple serà el 14 de gener de 2016.

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

_____

