AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 1/17

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia dinou de gener de dos mil disset, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de l’Ajuntament, el
senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i
Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la
Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En
Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, assistits pel
secretari accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Na Esther Sánchez i Sánchez excusa la seva assistència, per motius personals.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que estem en un Ple ordinari, que té
aquest nom, per ser el que compleix la normativa, però és especial, doncs és el primer ple de
l’any i perquè el govern municipal té la minva d’un dels seus membres, que és la Sra. Ballester.
Als mitjans han sortit notícies, i el Govern municipal hagués volgut que la Sra. Ballester hagués
seguit en el govern, però no ha estat possible; hi ha elements que s’han posat damunt la taula
aquests dies, com la manca de recursos humans, econòmics i possibilitats de les regidories de
municipalitzacions, transparència i noves tecnologies que, lamentablement, comparteixen altres
regidories d’aquest ajuntament i per això, dintre l’eix de la governança, anem treballant portes
endins que això minvi cada vegada menys la capacitats dels regidors i regidores de poder tirar
endavant els plans d’actuació municipals i les tasques que els corresponen.
Han estat 14 mesos de treball en comú i en les regidories que ostentava hi havia una sèrie
d’objectius previstos en el PAM que han estat assolits, i que no es veuen gaire portes enfora,
però es noten portes endins: regularització de l’aula de formació d’adults, servidor municipal,
qüestions de transparència. El posicionament del grup municipal de la CUP s’ha fet públic i, a
part de la crítica al govern municipal, hi ha una autocrítica que no s’ha fet.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ANTERIOR.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez explica el sentit del seu vot. Diu textualment: “Votarem en
contra de l'aprovació d'aquesta acta perquè vam complir tots els requisits legals que
determinen els article 24 i 29 del RDL 2568/1986 en data 3 i 6-07-2015 (registres d'entrada
3701/2015 i 3703/2015 d'aquest ajuntament), per tant ens vam integrar al Grup Municipal de la
CUP, grup constituït pels regidors de la formació política per la qual vam ser escollits a les
eleccions, i hauríem d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament com a regidors per la CUP.
Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els
nostres veïns ens van votar democràticament i lliurement com a representants de la CUP, som
càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres credencials de regidors emeses per
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la Junta Electoral, que ningú ha impugnat mai, i no acceptem cap altra denominació que no
sigui la de regidors per la CUP. L’article 73.3 de la Llei 7/1985 (Reguladora de Bases de Règim
Local) exigeix per part de l’administració per excloure regidors del grup polític pel qual van ser
escollits a les eleccions, que hi ha d’haver una causa concreta d’expulsió del grup (acte
involuntari) o que l’abandonin (acte voluntari) i a nosaltres cap formació política ens ha
expedientat, ni ens ha expulsat perquè no disposen de cap argument ni dada objectiva i solida.
L’Ajuntament, per excloure’ns del Grup Municipal de la CUP, només disposa d’un certificat
confús i sense valor jurídic ni administratiu i emès després de la nostra adscripció al Grup
Municipal de la CUP. Per tant, fins que l’Ajuntament no disposi d’un certificat ferm evidenciant
que se’ns ha expedientat i expulsat de la CUP ens hauria d’incloure en aquest grup municipal.
Nosaltres continuem representant als nostres votants i no els enganyarem mai. Ens vam
presentar a les llistes de la CUP i ens van votar a les llistes de la CUP i aquest és un fet
inqüestionable que s'hauria de respectar per part de tothom. No es pot enganyar al poble i al
vot que els ciutadans van dipositar a les urnes. Per tant votarem en contra de qualsevol acta,
del Ple o qualsevol altra de l’Ajuntament, en què no apareguem com a regidors de la CUP.
I afegir que en els punts que presentarem avui, en les mocions i els precs i preguntes, en tots
els casos estem parlant en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar
a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt i que ho fem com a càrrecs electes escollits per la CUP d'Arenys
de Munt. Demanem que consti en acta en cada un dels punts que presentem i així ens
estalviarem de llegir-ho.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde president
En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels
Castillo 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, dels grups ERC, PSC, CIU i CUP;
un vot en contra del regidor En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil; i una abstenció del regidor
En Ramón Planas i Freixas, del grup PP, que no va assistir en el darrer Ple en el que es va
excusar.

2. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE
CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I
PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE PISTES DE PÀDEL EN EL TERRENY ANNEX
AL PAVELLÓ POLIESPORTIU SITUAT AL SECTOR B5-ROALS.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, diu que és la segona vegada que aquest
Govern presenta la proposta de licitar aquesta obra, i deixa constància que la primera vegada
va creure que el que li deien les empreses interessades era veritat, i no va ser així. En aquesta
ocasió, la situació és diferent doncs hi ha tres empreses interessades, i molt malament aniria si
cap d’elles pot guanyar la licitació. A més, el poliesportiu té molt ús actualment, i adjudicar
aquest contracte donaria serveis molt reivindicats pels usuaris actuals del poliesportiu. A més,
implicaria una despesa important per l’Ajuntament, doncs l’empresa adjudicatària s’ocuparia de
la neteja i de la consergeria, fet que implica un estalvi anual d’uns 50.000 €. A continuació,
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
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“Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt és titular del sòl emplaçat al sector B del Pla Parcial 5,
“El Roals”, el qual està inventariat com bé de domini públic destinat al servei públic i en el qual
hi ha construït un pavelló poliesportiu.
Vist que sobre l’esmentada finca de domini públic i amb la finalitat de construir unes pistes de
pàdel i un bar, segons avantprojecte aprovat en data 14-11-2016, es pretén adjudicar una
concessió administrativa d’obra pública, que també comporta la consergeria del pavelló
esportiu ja existent.
Vist que d’acord amb allò disposat a l’art. 259 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i l’art. 246 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, l’adjudicació de la
concessió del servei s’ha de fer mitjançant licitació pública, ajustant-se a les normes de
contractació administrativa, essent d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Vist que la contractació comporta l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques particulars.
Considerant que la concessió proposada és per 30 anys i la competència per la seva aprovació
correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vista la proposta de la Regidoria d’Esports de data 12-12-2016, la Comissió Informativa proposa
al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’avantprojecte de construcció de les pistes de pàdel, vestidors i bar a l’àmbit
de B del sector B5 Els Roals, el qual he estat sotmès a informació pública segons resolució de
data 14-11-2016, el qual forma part de l’expedient a tots els efectes.
Segon.- Convocar procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la
contractació de concessió d’obra pública sobre la finca de propietat municipal qualificada com a
bé de domini públic situada al sector B del Pla Parcial B5 Els Roals, per a la construcció i per a
la gestió i explotació de 8 pistes de pàdel, així com la consergeria del pavelló ja existent.
Tercer.- Sotmetre els plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que
obren a l’expedient a informació pública, mitjançant la publicació al BOPB, al tauler d’edictes i
al web, per tal que durant el termini de quinze dies puguin ser consultats i es puguin presentar
les al·legacions pertinents, assenyalant que, de no presentar-se, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
Quart.- Obrir un termini per a la presentació d’ofertes de 26 dies naturals, comptats del següent
de la publicació en el BOPB. No obstant això, la licitació s’ajornarà en el cas de presentació
d’al·legacions als Plecs.
Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern la competència per realitzar l’adjudicació del contracte i
tots els actes lligats a la mateixa.
Sisè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del contracte i dels documents necessaris
per l’execució del contracte.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
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El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Se’ns presenta aquesta proposta per a la
construcció de 8 pistes de pàdel al sector del ‘Roals’, al costat del nou poliesportiu, i per la
gestió de la consergeria i l’ús d’aquest poliesportiu.
Aquesta és la tercera vegada que és presenta la proposta de fer unes pistes de pàdel en
aquest sector i des de la CUP sempre hem votat en contra, dues vegades en l’anterior mandat.
Tot i que volem recordar que, per nosaltres, quan estàvem governant, també era una prioritat
arreglar la zona de can Zariquei i trobar qui es fes càrrec del cost del conserge del poliesportiu,
i reduir costos de manteniment d’edificis públics, però els riscos d’aquesta solució eren
superiors als avantatges.
Valorem la bona intenció de la regidoria en voler trobar una solució a aquesta zona endreçantla i evitant costos per l’Ajuntament. Malgrat això, el nostre vot, i la nostra actuació quan vam
estar governant, sempre ha estat condicionada per la falta de resolució en la problemàtica
d’aquest sector urbanístic, en el que alguns propietaris estan demanant, encara avui, la
reducció del sector, perquè no els resulta econòmicament viable i demanen que una part torni a
ser sòl rústic.
Si aquesta petició del sector es resolt reduint el sòl urbanitzable és possible que també s’hagin
de reduir les aportacions de terreny que s’hagin fet al municipi i ens podríem trobar en un
conflicte econòmic, en què l’Ajuntament es podria veure abocat a haver d’indemnitzar amb una
forta quantitat als propietaris del terreny que s’hagi ocupat per aquesta concessió administrativa
que avui es porta a Ple.
En les propostes anteriors a aquesta vam poder veure informes negatius, tant de la secretària
com de la interventora, en què descrivien el risc d’indemnitzacions que implicava pel poble
d’Arenys de Munt realitzar aquesta concessió.
L’informe jurídic que complementa l’expedient que es porta a Ple no es pot considerar que sigui
positiu, ja que també posa en evidència que ‘si les figures de gestió urbanístiques d’aquesta
zona resultessin inviables ... es podria arribar a retrotraure les actuacions i podria arribar a
implicar que l’Ajuntament hagués d’abonar el preu de tots els terrenys que s’ocupin amb
infraestructures públiques ...’
L’informe d’Intervenció remet a l’informe jurídic.
Sabem que el terreny està inscrit al Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament; malgrat
això, la reducció urbanística del sector podria implicar noves inscripcions al Registre de la
Propietat, amb reduccions dels terrenys municipals i nosaltres, atès que estem gestionant un
bé comú que és de tots els arenyencs i arenyenques i hem de cercar els menors perjudicis en
aquesta gestió, preferim que s’esperi fins que aquest tema estigui resolt. Ara com ara, el tema
judicial, el contenciós administratiu en el que s’està demanant que es desfaci tot el planejament
urbanístic d'aquest sector, està en suspens i no s’ha resolt encara i, tal com diu l’informe jurídic,
si el procediment judicial finalitzés admetent la demanda implicaria aquestes indemnitzacions.
Centrant-nos en la proposta, veiem que cada vegada que es porta a Ple es va reduint la seva
possible inversió inicial, fins que, al final, algú es presenti a la licitació i pugui guanyar-la.
Voldríem recordar que en alguna licitació anterior no es va presentar ningú.
En aquesta licitació estem parlant d’una concessió a 30 anys, amb un cànon anual de 1.000
euros, una inversió mínima de 281.688 euros i la utilització privada d’unes instal·lacions
públiques, com són els vestidors del Poliesportiu, de forma exclusiva per part de la concessió i
la utilització, també, del Poliesportiu.
Respecte a les condicions de la concessió, veiem que en l’estudi municipal s’està plantejant
que sigui un equipament amb un mínim consistent en: 8 pistes de pàdel, més 1 bar, més la
utilització del Pavelló poliesportiu i de dos vestidors.
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Com hem dit abans, es preveu una inversió inicial mínima de 281.688 euros, uns costos
d’explotació pel primer any de 218.079,82 euros i uns ingressos, també, pel primer any de
277.776,15 euros, el que donaria beneficis anuals. Un beneficis que arribarien fins a l’any 2025,
moment en què ja es preveuen unes pèrdues de 32.744,44 euros anuals.
A partir del 2025 s’acaba la projecció econòmica de l’estudi. Només 9 anys dels 30 de
concessió. No sabem si els següents anys, els 21 que falten, com a causa de la renovació de
les instal·lacions, les pèrdues poden augmentar o disminuir. Aquest fet és important, ja que si
les pèrdues continuen augmentant ens podem trobar que s’acabi abandonant la concessió i
l’Ajuntament es trobi amb un problema.
Per altra banda, també ens preocupa que el concessionari podrà fer ús del pavelló amb
l’autorització prèvia de l’Ajuntament, sempre que no hi hagi cap acte oficial previst o alguna
entitat esportiva del poble no l’utilitzi, ja que haurien de tenir prioritat.
Això és el que diu el plec de clàusules. Però aquest ús del pavelló ens preocupa, perquè en
funció dels resultats econòmics de la concessió, a favor o en contra, ens podem trobar que
l’empresa concessionària pressioni a l’Ajuntament per augmentar l’ús del pavelló i això pugui
anar en detriment de l’ús que puguin acabar fent les entitats esportives.
Ja finalment, no veiem bé que, amb la grandària de la superfície que s’atorgarà a la concessió i
l’ús del pavelló i dels vestidors, només és demani un cànon de 1.000 euros anuals, 83 euros
mensuals, quan d'altres concessions municipals han hagut de liquidar cànons molt superiors,
en espais o equipaments municipals molt inferiors a aquests, quan també han hagut de fer
inversions importants per adequar aquests espais municipals.
Tal com vam fer en anteriors plens, de de la CUP, tornarem a votar en contra.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “La concessió d’obra pública i
explotació de les pistes de pàdel en el terreny annex al pavelló poliesportiu situat al sector B5Roals, amb una concessió per 30 anys, evidentment és un punt important, essent necessari
disposar d’uns informes jurídics i d’Intervenció que n’avalin tot el procediment. De fet, vàrem
demanar que es retirés aquest punt del Ple del 22 de desembre ja que aquests informes no hi
eren en temps i forma correcte.
Analitzant justament aquests informes, sobretot el jurídic, podem apreciar com la prudència hi
agafa una rellevància important.
Per posar-nos en situació, aquests terrenys on actualment tenim el pavelló i ara procedim a
licitar unes bases per tal d’instal·lar-hi unes pistes de pàdel, estan en un procediment judicial
obert, procediment que no impedeix que aquesta execució sigui efectiva ja que el projecte de
reparcel·lació i d’urbanització està degudament aprovat i inscrit al Registre de la Propietat
essent a data d’avui de titularitat de l’Ajuntament, ara bé, com ens diu l’informe jurídic, si aquest
procediment judicial finalitzés admetent la demanda, es podria arribar a retrotraure les
actuacions, i podria arribar a implicar que l’Ajuntament hagués d’abonar als propietaris
originals, el preu de tots els terrenys que ocupa amb infraestructures públiques en el moment
que aquest fet es produís o hagués de buscar una solució urbanística que pugui assumir el
valor d’aquests terrenys, tant del pavelló ja existent, com de la construcció de les pistes de
pàdel.
Justament en el Ple del passat desembre, vàrem aprovar la pròrroga del conveni urbanístic
signat amb els propietaris del sector B5-Roals, per tal de trobar la solució a aquest problema. I
de fet, tot i que encara s’estigui buscant la solució, és cert que tornar a l’estadi original abans
de la construcció del pavelló, serà pràcticament impossible. Així doncs, no ens oposarem a la
construcció d’aquestes pistes de pàdel que per altra banda són una reivindicació històrica i que
va quedar deserta en l’anterior licitació. Creiem que seria prudent incloure una clàusula que
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
protegís al municipi en cas que, si l’esmentat procediment judicial obert que tenim actualment
acabés desfavorablement, contemplés que l’empresa que tingui l’explotació, assumeixi el
desmunt d’aquesta infraestructura sense cost per al municipi. Entenem que aquesta situació no
és ni la desitjada ni molt probablement la que acabi succeint però per prudència i en defensa de
les nostres arques municipals creiem que seria el més prudent incloure la clàusula.
És un projecte important i cal fer-lo de forma acurada perquè doni el millor resultat global
possible a l’hora de la seva execució i per això també fem constar les següents aportacions que
creiem necessàries i dir que de la mateixa manera que s’ha agafat el compromís en el punt
referent a la proposta del reglament regulador de ràdio Arenys de Munt que es presentarà tot
seguit, d’incorporar tots aquells punts i propostes que es facin arribar, tot seguit proposem un
seguit de suggeriments a fi i efecte de millorar i ens oferim a treballar conjuntament totes i
cadascuna de les propostes amb l’equip de govern.
- Entenem que el bar estarà ubicat al pavelló donant servei a totes les instal·lacions
esportives. Ens agradaria que s’estudiés la viabilitat d’ubicar el bar a la zona del damunt
dels vestuaris. Pensem que podria ser una bona ubicació i justament aquesta zona,
podria ser una bona solució per utilitzar aquest espai com a terrassa del bar i donar una
visió elevada de les pistes de pàdel.
- Seria bo especificar més abastament l’oficina oberta que s’hi hauria de mantenir, així
com la capacitació del personal que hi treballarà.
- En quant als ingressos pels llums de les pistes, no s’acaba d’entendre el concepte, ni
qui pagarà la llum de les pistes i del bar.
- També seria bo poder estudiar algun tipus de descomptes als veïns d’Arenys de Munt.
- Tot i que possiblement, l’empresa que faci l’explotació de les instal·lacions del pàdel,
voldria total i absoluta independència respecte el manteniment del pavelló, hem de
destacar que l’estudi de viabilitat de tota l’explotació conjunta és correcte i que, per tant,
aquest cop no hi hauria d’haver inconvenient per aquest aspecte i és més atractiu que
les anteriors bases.
- Que les bases contemplin que es puguin cobrir algunes de les pistes en cas que
l’empresa adjudicatària ho volgués.
- Tenir cura, si s’agafa el compromís, per part de l’Ajuntament, d’haver urbanitzat,
condicionat i enjardinat la zona abans que comencin les obres.
- Aprofitant l’avinentesa, tot i que no és competència de l’ajuntament sinó de Carreteres,
voldríem demanar un millor accés a la zona esportiva, sobretot pels vehicles que vénen
d’Arenys de Munt que han d’entrar a la benzinera i donar tota la volta. Ja que s’arranja
la zona, s’hauria de solventar aquest inconvenient per poder-hi tenir un accés directe.
- I, per últim, la zona d’aparcament és molt important per aquest tipus d’instal·lacions i
veient que es poden construir un màxim de 8 pistes, veiem que l’espai d’aparcament
quedarà molt reduït, per tant caldria pensar en alguna solució per tenir més cabuda.”
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies per les aportacions que proposa, i moltes d’elles seran
respostes per la Regidora, en la mesura del possible en el torn de rèplica.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament, el següent: “El Grup Municipal
del Partit Popular sempre hem recolzat la incorporació de pistes de pàdel encara que sàpigues
les conseqüències que això comporta: com molt bé diu i fa referència l'informe jurídic.
Tot i això, portem ja una sèrie d'intents per tirar endavant aquest projecte que es fa llarg, amb
dubtes més que raonables, i la veritat és que a aquestes alçades ho deixarem a criteri de
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l'equip de govern. Per tot això ens abstindrem.” Finalment, acaba, dient, que li interessaria que
li responguessin què passa si finalment aquest cop, que és el tercer, no prospera.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: Moltes gràcies, senyor
alcalde. Sobre la sortida del Govern em referiré en la part de precs i preguntes per tal que ara
puguem anar per feina en els assumptes que tenim.
Agraïm a la regidora l’explicació prèvia en la que es parla de la socialització de l’entorn; perquè
en els informes no hem trobat una reflexió sobre les necessitats que tenim al poble de tenir
equipaments i tampoc sobre perquè volem pàdel a Arenys de Munt i si és per les virtuts que té
en si mateix aquest esport. Estem parlant de construir unes pistes esportives i trobem a faltar
que els motius es fonamentin en polítiques esportives i no en el que entenem que en el fons és
mera especulació urbanística.
Ens agradaria que sí es construeixen unes pistes de pàdel en terrenys municipals sigui perquè
la gent té interès en aquest esport, no perquè l’ajuntament tingui interès en tenir una
consergeria, ni una empresa tingui interès en guanyar diners llogant les pistes i muntant un bar.
No se’ns escapa, evidentment, que la problemàtica del sector B5 Els Roals bé de lluny i està
realment molt embolicada i que amb aquest projecte es vol fer un pas endavant per desfer el
nus. Tampoc pensem ingènuament que un projecte que hauria de ser eminentment esportiu no
pugui també comportar beneficis en altres aspectes de la gestió del municipi, com és en aquest
cas un problema que si no arriba a una solució, pot tenir conseqüències econòmiques grans.
També sabem que la situació s’arrossega d’altres temps i per altres pràctiques que esperem
s’extingeixin del tot. La problemàtica dels Ruals parteix d’una molt mala planificació urbanística
basada en l’espectacular clarividència de què avui Arenys de Munt tindria com a mínim el doble
d’habitants i estaríem lligant els gossos amb llonganisses. Un error de càlcul el pot tenir tothom;
però no ens pot permetre 10 anys després no haver après a trepitjar de peus a terra.
Per tot això, creiem que no ens podem permetre altra vegada buscar remeis basats en fer
servir una cosa per una altra i embolica que fa fort. Ara bé, a l’altra extrem de la balança posem
en valor les ganes de fer un salt endavant, els grans esforços que ens consta que es fan per a
establir un diàleg productiu i resolutiu amb els propietaris afectats. Ens consta, per experiència
de primera mà, la honesta preocupació i bona voluntat de fer tot el que està en les nostre mans
per tancar d’una vegada per totes una de les ferides obertes en el nostre terme municipals com
és el sector del Ruals. Que de passada el poble guanyarà la consergeria i la neteja del pavelló i
que s’animarà l’entorn.
Aquest Govern confia en què a Arenys de Munt li agradarà tenir un pàdel i que la construcció
revaloritzarà uns terrenys sobre els que pesa l’immerescut Sant Benet de la inviabilitat
econòmica i aposta per llençar-se al que pugui passar si no surt bé.
Valorem també la valentia i tenim molt en compte que en aquests moments, per al cas de
Ruals, nosaltres no tenim solució alternativa ni tampoc l’he sentit de cap dels que m’han
precedit en la paraula. Dipositem la nostra confiança brindant una abstenció.”
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, dóna les gràcies a tothom per exposar les
seves opinions. Al regidor Sr. Planas li diu que és cert que s’ha licitat tres vegades. La primera,
ells no estaven al Govern i l’empresa que va guanyar va presentar una fiança que l’Ajuntament
es va quedar per incompliment del contracte, i això que va guanyar. Si aquesta tercera vegada
no prospera, es quedarà tot com està i, per tant, no passarà res. L’esport del pàdel és molt
social, hi juguen fins i tot nens; urbanitzant aquesta zona es guanyarà en tema d’il·luminació i
d’altres per fer la zona més accessible. Al regidor Sr. Campasol, en aquest sentit, li indica que
l’accés depèn de Carreteres i és un tema que sempre s’ha treballat, i potser si estan les pistes
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encara es pot fer més pressió per condicionar-ho. Sobre el pagament de les despeses de llum,
li corresponen al concessionari, i així s’ha previst per tal que hi hagi un comptador separat. No
és possible situar el bar a la “terrassa”, doncs hi ha les claraboies que donen llum als vestidors i
les plaques solars. Per donar resposta al regidor Sr. “Ximenis” indica que la prioritat és sempre
que l’ús del pavelló és pel poble i les seves entitats, respecte a l’import del cànon, és baix
mensualment, doncs cal descomptar les despeses que impliquen la neteja i la consergeria de
l’equipament.
El Sr. Sánchez, com a Regidor delegat d’Economia i President del Consell d’Administració de
GUSAM, que és administració actuant del sector, indica que totes les parts implicades en el
sector com a propietaris, han signat la pròrroga d’un conveni per tal de poder treballar en
solucionar el problema urbanístic i així evitar les pèrdues dels propietaris i buscar la viabilitat
del sector. En aquest sentit, fa anys que es va fer la suspensió del procés judicial. És possible
que la resolució judicial sigui desfavorable, però el problema a indemnitzar no serà únicament
per les pistes, sinó principalment pel poliesportiu, que un altre Govern, no sap si amb valentia o
no, va aprovar la construcció. De tota manera, es treballa per evitar una resolució negativa del
contenciós, i es té previst contractar assessors per tal de seguir treballant en el tema.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Gràcies per les explicacions que ha donat la
regidora Marta de la Iglesia i també gràcies per les explicacions que ha donat el regidor Josep
Sànchez.
Veig que el regidor Josep Sànchez té confiança en la resolució de la problemàtica dels ROALS,
arribant a acords amb els propietaris. Ho valorem positivament perquè aquesta problemàtica
s’ha de resoldre i s’ha de resoldre positivament.
Hi ha una qüestió que penso que ha estat molt interessant, que és la proposta que s’ha fet des
de Convergència, de posar aquesta clàusula per retirar les instal·lacions en el cas que la
resolució judicial del sector dels ROALS sigui en contra de l’Ajuntament i així d’aquesta manera
estalviar-nos indemnitzacions. Si tenim confiança en la resolució en aconseguir un bon acord
en la problemàtica dels ROALS podríem posar-la, perquè aquesta clàusula no ens repercutiria
en res.
Si aquesta clàusula es pogués incorporar, nosaltres ens podríem abstenir en aquest punt.
Perquè el que ens preocupa és la indemnització que es pot acabar assumint en el cas que la
resolució judicial sigui en contra de l’Ajuntament.
Perquè, també hi ha hagut una qüestió que ha tocat el regidor del PP, que és: ‘conseqüències’.
Ell ha parlat de les conseqüències en cas que aquest projecte no tiri endavant, però el que ens
preocupa són les conseqüències en el cas que la resolució judicial sigui en contra de
l’Ajuntament. Quines conseqüències, si s’hagués d’indemnitzar, es produirien? Algú hauria
d’assumir el que acabés passant posteriorment. Estem fent una concessió a 30 anys. De
moment, el tema dels ROALS està aparcat durant 3 anys. No sabem si d’aquí 7 hi haurà una
resolució en contra de l’Ajuntament. Per tant, aquest tema hauríem de resoldre millor, amb el
tema de l’equipament amb el pàdel.
I jo ho torno a dir, si es posés aquesta clàusula per retirar les instal·lacions, en cas d’una
sentència contrària, nosaltres canviaríem el vot. També podem treballar-ho i es pot torna a
portar a Ple, com ha fet en la seva proposta el portaveu de Convergència.
Si es treballa podem canviar el vot.”
La regidora Sra. de la Iglesia diu que estudiaran les propostes que han presentat.
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i el
regidor En Àngel Castillo i Vallcorba, dels grups ERC i PSC; cinc abstencions, dels regidors Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes,
Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Camps, dels grups CUP, CIU i PP; i un vot
en contra del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO.
El Sr. Alcalde indica que aquest punt toca treballar-lo per calendari, doncs la forma de gestió
que s’està fent actualment no és possible mantenir-la. Aquest tema, si bé s’ha treballat
conjuntament per part dels regidors Sr. Sánchez i Sra. Ballester, serà exposat pel Sr. Sánchez,
per haver assumit les competències.
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, indica que en aquest camp ha treballat molt
la regidora Sra. Ballester, doncs, a més, coneix molt aquest àmbit; ha buscat solucions per tal
de resoldre el millor possible la gestió de la ràdio. Indica que els hagués agradat fer un debat
amb més temps amb l’oposició per tal d’incorporar les seves propostes i millores, però, indica
que el debat tindrà lloc i s’incorporaran les propostes. Hi haurà dos consells, el directiu i
l’assessor. Inicialment, el servei es gestionarà directament per l’Ajuntament, però es deixa la
porta oberta per tal que més endavant es pugui avaluar que ho gestioni GUSAM. Llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que a Arenys de Munt no hi ha actualment una normativa que reguli el servei de la ràdio
municipal.
Vist que l'article 103.1 de la Constitució, vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats
administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els
principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als
ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació.
Vist que en base a l’anterior, es considera necessari aprovar aquest Reglament que pretén
regular l’organització i funcionament del servei públic de la ràdio municipal.
Vist que aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per a
les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.
Vista la proposta de la Regidora de Transparència de data 9 de gener de 2017.
3

La Comissió Informativa de Serveis Territorial proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de l’organització i funcionament
de l’emissora municipal de ràdio a Arenys de Munt.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria de Transparència.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “Volem dir que ens alegra
que hagi arribat aquest moment en la història de la gestió del servei públic de ràdio d’Arenys de
Munt.
La història pròpia de la nostra emissora és en el record de la gent del poble de fa dècades. La
nostra ràdio és “una estructura de poble” i mereix tots els elogis que legítimament ha de tenir
una iniciativa eminentment popular. És humil com ho som els veïns i veïnes de la vila. S’ha
guanyat contra vent, marea i antenes, el paper importantíssim de ser qui ens passa cada dia la
nota de servei.
Això, a banda de què t’agradi o no la seva música, de sí hi ha alternatives més modernes o
més professionalitzades, que en absolut creiem que ens correspon a nosaltres analitzar, és
indiscutible: és la nostra ràdio i les d’Arenys de Munt som com som també per com és la seva
ràdio.
Per això, es mereix que la gestió l’acompanyi. Que es protegeixi els seu futur i amb més o
menys abundància de recursos (en això disposaran les arques municipals, que són de totes) se
li confereixi l’estabilitat necessària.
Amb l’aprovació d’aquest reglament només fem el primer pas, recollir negre sobre blanc, com
és i com ha de ser el servei, sobretot en el sentit de garantir la participació plural i una altra
cosa que ens sembla molt important: la no ingerència dels polítics en la direcció del mitjà. I
volem destacar d’entre l’exposició de principis, el de la proximitat
Respecte de millorar el reglament: ens agrada que el concepte d’al·legar raons i motius
s’entengui en clau positiva. Naturalment que és millorable i ser més a treballar normalment
significa que la feina surt millor. Comencem a caminar i fem servir les ganes de participar-hi i de
construir per anar filant més prim a mesura que anem fent camí. Proposem que no ens
encantem en regular qui regula i afegir cotilles; siguem madurs i benintencionats com per
construir sense que una norma en obligui. Avancem amb aquest reglament, pensem en els
professionals que han de tirar endavant el dia a dia del servei i deixem que siguin els que hi
entenen els que guiïn la ràdio. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon vespre a
tothom. Abans de tot, voldríem dir que lamentem que no se’ns hagi convocat a cap comissió de
treball per participar en el desenvolupament d’aquest reglament que avui es porta a Ple.
En altres ocasions, com les bases de subvencions, les ordenances fiscals, els pressupostos o
el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), se’ns ha convidat, i independentment que s’hagi
acabat consensuant un acord o no, s’han escoltat les nostres propostes.
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L’equip de govern ens dirà que aquest febrer s’acaba la concessió de la ràdio municipal, que no
hi havia temps i que anaven tard, com sempre. Una vegada més, una altra mostra de manca de
planificació que malauradament ja ens té acostumats aquest equip de govern.
Entrant ja en el contingut, voldríem fer algunes consideracions respecte al Reglament
d’Organització i Funcionament de l’Emissora Municipal de Ràdio.
Valorem positivament la figura del Consell Directiu on estarà integrat per tots els regidors i
regidores d’aquest Consistori, i que entre altres coses, ens donarà l’oportunitat d’establir els
criteris generals per garantir la pluralitat i l’accés dels diferents grups a la ràdio municipal. Que
per altra banda, l’article 74.3 del ROM d’Arenys de Munt ja contempla la celebració d’un
Comissió Informativa amb una periodicitat mínima semestral, conjuntament amb els
professionals o col·laboradors dels mitjans informatius locals, per tractar aquests temes.
Justament, el nostre grup municipal, en el Ple celebrat al 8 de setembre de 2016 va preguntar
perquè, durant aquesta legislatura, no s’havia celebrat cap Comissió Informativa d’acord amb el
que estableix l’article 74.3 del ROM. El regidor de Comunicació, el Sr. Sanchez, es va
comprometre a concertar una data per reunir-nos i parlar d’aquests tema, i que a dia d’avui
encara no se’ns ha convocat. Esperem que aquest Consell Directiu supleixi aquesta
mancança.
Un altre aspecte que volem posar en valor, és que el nomenament del Director o Directora de la
ràdio municipal es tramiti per un procés de selecció seguint els principis de publicitat i
concurrència, avaluant la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats. Ja ens agradaria que
el càrrec de Coordinador o Gerent de l’Ajuntament se seguís el mateix criteri ...
També considerem positiu, que l’empresa o col·lectiu adjudicatari dels serveis se’ls garanteixi
llibertat de realització dels programes seguint criteris periodístics, enlloc de criteris polítics. Així
com la garantia de la participació de tots els col·lectius o entitats del poble.
Finalment, voldríem fer un incís a l’apartat de la gestió del servei. Per normativa, com ja s’ha
dit, la gestió d’aquest servei ha ser de forma directa i no insistirem en aquest tema. Però sí que
ens voldríem referir a la forma de gestionar directament aquest servei. Per simplificació
administrativa, considerem que realitzar una encomana a GUSAM, S.A. seria més eficient, ja
només pel sol fet que l’entitat mercantil ja realitza liquidacions periòdiques d’IVA de forma
habitual. Tanmateix, pel que ja se’ns va informar en la Comissió Informativa, així com el que es
pot despendre del pressupost pel 2017 que portarem a Ple properament, en principi la gestió
directe la realitzarà el propi Ajuntament, tot i que el reglament contempla les dues opcions.
Tampoc és un tema que ens preocupi, tenint en compte que les prestacions de serveis,
bàsicament serveis publicitaris, estan subjectes a IVA d’acord amb l’article 7, apartat 8 de la
Llei d’IVA. Per tant, el realitzar una activitat econòmica subjecte a IVA, suposa per l’Ajuntament
la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat d’aquesta activitat, aplicant sectors diferenciats d’acord
amb l’article 101 de la mateixa llei.
En conclusió, tot i no haver pogut participar de l’elaboració d’aquest reglament, el considerem
acceptable i és per això que el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Se’ns proposa l’aprovació d’aquest
Reglament ja que actualment no hi ha cap normativa que reguli el servei de la ràdio pública
municipal.
Aquest és un reglament complex, que regula moltes parts del funcionament habitual de la ràdio,
però, malgrat això, no hem pogut treballar-lo conjuntament amb el govern. Pensem que per
aprovar aquests reglaments que han de perdurar en el temps es necessita un consens ampli de
les màximes formacions polítiques que hi ha al consistori. Amb una proposta exclusiva del
govern no pensem que sigui suficient.
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Malgrat això, hem de dir que el dia 9 d’aquest mes, els grups de l’oposició vam rebre un correu
del regidor Sànchez en el que se’ns proposava treballar conjuntament aquesta proposta, però
el mateix dia rebíem la convocatòria de la Comissió Informativa en què ja es presentava aquest
Reglament per anar a Ple.
Aquest fet el vam fer evident en la mateixa comissió i que ens hauria agradat treballar aquest
Reglament fent les nostres aportacions, tal com hem pogut fer amb el reglament de protocol, el
reglament de subvenció de l’IBI i altres reglaments en què hem pogut fer aportacions i hem
acabat votant a favor, aconseguint aquest consens ampli.
El regidor Sànchez, en la mateixa comissió, es va comprometre a buscar aquest consens polític
desprès del Ple, proposant la presentació d’al·legacions i aprovant-les. Fet que valorem
positivament, malgrat la precipitació dels tempos en aquesta situació.
També ens hauria agradat que, com a mínim, haguéssim pogut tenir alguna trobada en què
se’ns hagués pogut donar alguna explicació sobre el contingut del Reglament i haguéssim
pogut resoldre dubtes.
Sobre el Reglament tenim força interrogants que plantegem de forma positiva per poder-lo
millorar. Comencem en què no hem sabut veure com es regula i garanteix l’aplicació dels
principis, recollits en l’article 2, d’objectivitat, veracitat, imparcialitat de les informacions,
separació de les informacions de les opinions, el respecte al pluralisme polític, religiós, social,
cultural i lingüístic i la proximitat de la informació participativa i oberta a la ciutadania. No ho
hem sabut veure. Potser hi és, però no ho hem sabut trobar.
Veiem que en l’article 4 ‘Funció de servei públic de la ràdio’ algunes de les missions de servei
públic pensem que són coincidents amb els principis i són redundants, potser seria convenient
canviar-les o reduir-les.
Respecte als temes del Consell Directiu tenim dubtes sobre la seva actuació en cas que la
gestió es realitzi des de l’empresa GUSAM.
En la composició del Consell Assessor, del qual formaran part 3 representants d’entitats d’àmbit
local i 4 persones professionals i experts en temes de comunicació, no hem sabut veure com
s’escolliran i si serà en un procés objectiu i imparcial i en el que puguin participar inscrivint-se
aquells que ho considerin oportú.
Tenim dubtes en les funcions que tindrà el Ple, article 22, ja que algunes, creiem, coincideixen
amb funcions del Consell Directiu i pot produir-se alguna suplantació.
El mateix ens passa amb les funcions que tindrà l’Alcalde, article 23, en què, en el cas que la
ràdio estigui gestionada per GUSAM, les perdrà en favor del Consell d’Administració de
GUSAM. Però si això passa amb el Consell d’Administració de GUSAM ¿per què no passa amb
el Ple?
Respecte a la participació dels col·lectius, article 26, veiem que existeixen massa requeriments
per poder participar. Tants requeriments que seran un fre per fomentar la seva participació.
I finalment pensem que falta regular, en aquest reglament, el funcionament dels informatius i la
participació de les formacions polítiques i dels regidors, qüestions bàsiques per garantir el
compliment dels ‘principis’ detallades a l’article 2.
També veiem que hi ha massa referències a textos legals, potser es podrien reduir per evitar
que el text sigui tan feixuc.
Volem fer una proposta constructiva, amb aportacions i millores a aquest reglament i, tal com
es va comprometre el regidor Sànchez, esperem que a partir de la propera setmana ens
puguem reunir per parlar-hi, que puguem consensuar acords i que els puguem aprovar en el
proper Ple.
Ara com ara, per poder presentar aquestes propostes de millora en forma d’al·legacions,
haurem de votar en contra d’aquesta proposta.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “El Grup Municipal del Partit
Popular tenim molt clar l'eix principal a actuar en aquest cas i si destinen esforços... doncs un
cop i prou, sabem i veiem que deixen obertes les dues possibilitats de gestió.
En tot cas també sabem que des de l'equip de govern estan oberts al diàleg i ara més que mai.
Nosaltres votarem en contra i canviarem el vot per favorable si al final opten per la gestió a
GUSAM.”
El regidor Sr. Sánchez diu que aniria molt bé que ho fes GUSAM per poder-se deduir un IVA.
Però actualment no pot ser, doncs GUSAM acaba d’assumir un nou servei, i no disposa ni dels
mitjans tècnics ni de recursos materials per poder assumir la gestió de la ràdio. Malgrat que tal i
com preveu el reglament, no es descarta. La idea era afegir les propostes dels grups de
l’oposició abans de posar el text a la seva aprovació inicial, però ha estat malalt i no ha estat
possible. Malgrat tot, ja es treballarà per buscar un consens en el text. En aquest ajuntament
manquen mans, i és un fet que ha quedat reflectit en la baixa del Govern de la Sra. Ballester.
Actualment, ell està fent de gerent, coordinador i està fent de tècnic, i surt baratet. Més
endavant, ja es veurà si ho ha fet bé o no. Sobre el consell directiu, que són els membres del
Ple, si en algun moment ho gestiona GUSAM, el seu consell d’administració també està integrat
per tots els grups polítics.
S’inicia el torn de rèplica.
La regidora Sra. Ballester diu que per la part que ha estat en el projecte, vol donar explicacions
sobre els passos que s’han seguit que justifiquen que ara es presenti el reglament amb unes
dates tan apurades. Fins ara estàvem amb una concessió administrativa, amb una empresa, i
la normativa (Llei de l’Audiovisual) indicava que aquesta gestió havia de ser directa. Per tant,
calia corregir aquesta situació per seguir les indicacions d’aquesta llei, per tal que es gestionés
directament. Es va treballar des d’un inici per tal que ho gestionés GUSAM, però tècnicament
es va veure que això no era viable, donat que no tenien els mitjans ni el personal per fer-ho.
Fins i tot s’havia estudiat que ho gestionés una altra entitat pública que gestionés altres mitjans,
s’havia parlat de la ràdio d’Arenys de Mar. Donat que la concessió finalitza el 28 de febrer, calia
resoldre el tema en aquesta data. Finalment, es va pensar que des de l’Ajuntament es podria
contractar un tècnic de comunicació que pogués assumir aquesta tasca, que és el supòsit de
gestió directa pel propi Ajuntament. És per això que, malgrat que s’ha estudiat amb temps, s’ha
portat ara a la seva aprovació. Aquí calia que el pressupost de l’ajuntament tingués diners per
un tècnic de comunicació. Per això s’ha arribat al 2017, perquè calia tenir tot això en solfa.
Coses a destacar: quina mania en insistir en el paper dels polítics, estem parlant d’un mitjà de
comunicació! Destaca que justament el que no és destacable és el consell directiu, sinó el
consell assessor amb la participació dels professionals del sector, entitats afins (culturals,
socials...) que hi puguin estar representades. I aquests són els que garanteixen el compliment
dels principis d’objectivitat, de veracitat, els polítics, no, ho garantirà aquest consell. Sobre les
referències a la normativa, hi ha uns aspectes bàsics de normativa als que cal donar
compliment i que quedaran recollits en aquest reglament. Per sort, hi ha marge per treballar,
però hi ha uns pilars bàsics que la llei fa que es garanteixin.
El regidor Sr. Tarrés diu que no posen en dubte la tasca del Sr. Sánchez en el consistori, sinó
únicament indica que seria bo que es fes un concurs de mèrits. Respecte la deducció de l’IVA,
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el que no estan dient és que l’Ajuntament no pugui deduir l’IVA, doncs es pot fer amb uns
càlculs diferenciats, i que es pot consultar amb el Tresorer.
El Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Nosaltres sempre hem fet una aposta important per
GUSAM i nosaltres també considerem que la ràdio l’hauria de gestionar GUSAM. El que passa
és que entenem la problemàtica que es va plantejar a la Comissió Informativa del seu tema
organitzatiu i que s’han d’anar actualitzant i posant al dia l’organització. Ho entenem
perfectament i entenem que el pas de gestionar la ràdio de forma directa pugui passar primer
per l’Ajuntament i després ja es cedirà a GUSAM.
Ara pensem que ens hem de centrar més a treballar tot el tema del Reglament i després ja ens
centrarem, quan arribi el moment, a treballar tot el tema del contracte programa perquè ho
pugui gestionar GUSAM.
Jo també voldria dir una cosa, perquè aquí la Sra. Ballester està preocupada perquè pugui
haver influència dels polítics en el tema de la ràdio.
Però és que justament amb aquest Reglament els polítics influeixen i el que s’ha de combatre
és això. Perquè en el moment que el Consell Assessor, perquè ha parlat del Consell Assessor,
que està format per tres representants d’entitats d’àmbit local i 4 persones professionals i
experts en temes de comunicació, no regulem com s’escolliran de forma imparcial i objectiva, ni
sota quins criteris, probablement estem fomentant que s’adjudiquin aquests llocs a dit per part
dels polítics. I aquestes persones podrien acabar tenint una influència política dins de la ràdio i
són aspectes que nosaltres pensem que s’han de combatre.
Justament aquest reglament fomenta la influència política. De la mateixa manera que veiem
que es regula la participació de les entitats, com ho han de fer i tot el detall de com han de
participar les entitats a la ràdio i tot el detall de com han de participar entitats privades que
vulguin fer algun programa, però en canvi no veiem com es regula el funcionament dels
informatius, que això seria fonamental, ni com es regula la participació de les formacions
polítiques o els regidors que tenen representació a l’Ajuntament. Això també s’ha de regular,
justament perquè els polítics no tinguin influència en la ràdio.
Perquè sinó està regulat és lliure i els polítics poden acabar influint molt en el funcionament de
la ràdio.”
El regidor Sr. Sánchez indica que és interessant l’apunt de l’IVA, però en aquest ajuntament no
s’ha fet mai la versió “empresa”, però sí es pot fer, es farà. Amb la GUSAM, ja no hi hauria cap
problema al respecte.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer dels grups ERC,
CUP, CIU i PSC; una abstenció, del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP; i un vot en
contra del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

4. MOCIÓ DEL GRUP ERC A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS.
La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
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“Atès que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar l’any 2011 la Resolució
1826 sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció de l’edat per a votar als 16, en
què s’instava als Estats membres a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys.
Atès que l’esmentada Resolució vincula els principis de la democràcia, que exigeixen la
participació del major nombre possible de persones en el procés polític i en la presa de
decisions, amb la necessitat d’ampliar el dret a vot als 16 anys; i assenyala que l'evolució
demogràfica a Europa podria portar a la creixent marginació del jovent en el procés polític, que
corre el risc de ser dominat per qüestions principalment d'interès per a les persones de més
edat.
Atès que l’any 2007 Àustria es va convertir en el primer estat membre de la Unió Europea en
reconèixer el dret a vot a partir dels 16 anys; i que actualment ja són diversos els estats que ja
reconeixen el dret a vot al jovent a partir d’aquesta edat, en són alguns exemples: Alemanya,
Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina.
Atès que a l’Estat espanyol, el jovent d’entre 16 i 18 anys no té dret a vot però sí que té
responsabilitats penals, dret a treballar, obligatorietat de pagar impostos, ple consentiment en
els tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució durant el ple
monogràfic sobre joventut celebrat al juliol de l’any 2013 en què es manifestava la necessitat
d’avançar cap al reconeixement del vot als 16 anys.
Atès que en el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9N es va reconèixer el
dret a vot al jovent d’entre 16 i 18 anys i la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana reconeix com a persones legitimades a participar en dites
consultes a les persones majors de 16 anys.
Atès que entitats juvenils de referència com són el Fòrum Europeu de la Joventut i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya donen suport al reconeixement del vot als 16 anys.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC, en nom de les JERC Arenys de Munt, proposa que el Ple
Municipal d’Arenys de Munt acordi:
Primer.- Manifestar la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret a vot a les persones
majors de 16 anys.
Segon.- Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot de les
persones majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s’ha d’aprovar en els propers
mesos, per garantir-ne el dret a vot tant en les properes conteses electorals, com en el
referèndum per ratificar la nova constitució catalana que donarà per finalitzat el procés
constituent català.
Tercer.- De forma subsidiària, i mentre no culminem el procés constituent català, instar al
Govern espanyol i als grups parlamentaris catalans al Congrés de Diputats i al Senat a realitzar
les modificacions legals oportunes per permetre el dret a vot a les persones majors de 16 anys.
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Quart.- Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut de Catalunya, al departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu, resumidament, el següent: “Estem
totalment a favor, donem tot el suport en el termes en què es presenta la moció.
Només volem ressaltar l’argument de pes per sobre de tots: de què si pots treballar, pots votar.
Creiem que és de pes, perquè destapa el cinisme; com també hauríem de destapar que no
aconseguirem la motivació dels joves perquè la llei ho permeti, sinó perquè haguem aconseguit
que la societat que governa la generació dels 70 en endavant facin del món un món que sigui
també d’ells (en feina, en participació, en decisió...)”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “L’ampliació de drets per a les
persones és sempre una mesura progressista i serveix per avançar, sempre i quan els passos
es facin ferms, amb convicció i amb conscienciació de tothom.
Demanar l’edat de vot no és una possibilitat a estudiar o una via per començar a treballar, és
obligació de tots posar-nos a la feina per fer-ho possible.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi ha una barreja de conceptes i creu que
cal deixar-ho clar. A continuació diu textualment: “A la Unió Europea només Àustria permet
actualment participar des dels 16 anys.
Dit això, el Grup d'Esquerra Republicana proposa la modificació de part de l'articulat de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General amb la finalitat d'ampliar el dret de sufragi actiu als
espanyols majors de setze anys.
Els ordenaments jurídics solen establir un límit d'edat, anomenat majoria d'edat, que determina
el pas a la capacitat per la plenitud d'obrar. És a dir, la possibilitat d'exercir per si mateix els
drets i obligacions pròpies de la persona i els seus béns. El nostre Codi Civil reconeix la majoria
d'edat als 18 anys des de novembre de 1978.
Abans era als 21 anys, i la nostra Constitució, a l'article 12, declara, igualment, que és a partir
d'aquesta edat quan s’obté plena capacitat per realitzar actes jurídics vàlids i ser responsable
dels mateixos.
És a dir, es pot votar i ser votat, firmar qualsevol tipus de contracte, comprar o vendre coses.
Exercir accions jurídiques, ser titular de negocis. En definitiva, ser responsable personalment
de las conseqüències de tots els seus actes. Avançar l’edat de vot als setze anys a Espanya no
seria conseqüent amb l'actual marc jurídic, encara que existeixen arguments favorables. És
cert, com han dit vostès, que a aquesta edat un jove té dret a accedir legalment al mercat
laboral, de donar ple consentiment a un tractament mèdic o mantenir relacions sexuals amb un
adult i que té responsabilitats penals. Però obliden dir que aquestes responsabilitats penals són
les que contempla la Llei del Menor i no el Codi Penal. Perquè un menor de divuit anys no pot
ingressar a la presó, ni tampoc té les mateixes penes que un adult. També obliden, pel que fa
l'àmbit laboral, que els menors que vulguin treballar necessiten l'autorització dels pares.
Rebaixar l'edat per votar als setze anys implicaria també rebaixar la edat penal i la laboral, ja
que dir que no es fa estaríem davant d'una gran demagògia, consistent en guanyar el favor dels
menors conduint los al dret a vot però, al mateix temps, declarant-los immadurs i irresponsables
per treballar o per rendir comptes davant la justícia. Declarar-los responsables per el vot però
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no per al treball o per presó seria convertir als nous votants amb privilegiats amb els mateixos
drets que la resta de ciutadans però no amb les mateixes obligacions.
Això va en contra de la nostra Constitució Espanyola i va en contra de la igualtat de tots els
espanyols. L'anterior es desprèn avançar el vot als setze anys que això no només suposaria
reformar la Llei Orgànica del Règim Electoral General sinó també modificar l'article 12 de la
Constitució. Per altra banda, crec que és convenient que es sàpiga que el límit de majoria
d'edat fixada en el nostre ordenament està equiparat amb el nostre entorn polític i cultural França, Alemanya, Itàlia - i la gran majoria de països, ja que, com he dit, solament vuit països
al món es pot votar als setze anys; d'altres, com Japó, als vint; Kuwait als vint-i-un i Iran, per
contra, als quinze.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Potser la meva intervenció anirà bé per
respondre al regidor del PP. A Catalunya, des del final de la dictadura, hem pogut votar a partir
dels 18 anys. Però, posats a plantejar-nos coses ¿què tenen els joves de divuit anys que fan
que siguin 'aptes' per votar o no ho siguin? De persones ‘no aptes’ per votar n'hi deu haver que
són majors de divuit anys, de la mateixa manera que n'hi deu haver ‘aptes’ que en són menors.
Per què doncs el tall als 18 anys? Per què sempre ha estat així? Per què sempre se'ns ha
explicat així? Per què mai ningú s’havia plantejat aquestes qüestions?
El futur serà, sí o sí, de tots aquells que tenen menys de divuit anys. Però aquests joves, fins
ara, no se'ls ha deixat votar ¿Potser perquè poden posar en perill aquells objectius ocults de les
classes dirigents? Els joves són, per fortuna, els que tenen el cervell més lliure i, en
conseqüència, el menys mal·leable encara. Són els que més somien en canviar el món. O sigui
un autèntic perill per als dirigents i el seu poder. Per tant, el poder sempre ha de tenir a mà
qualsevol excusa per evitar el vot dels joves.
Avui les dones poden votar, però hem de recordar que no sempre havia estat així. Per què
doncs, en d'altres moments no massa llunyans, hi havia aquesta restricció? Potser perquè la
dona no subjecta al mon laboral de l'època podria votar 'per lliure' sense seguir les consignes
oficials i posar en perill el poder de les classes dirigents? Similar a les pors que genera el vot
dels menors de 18 anys ara?
I per què hem perdut o ens hem deixat perdre aquell principi absolutament democràtic i
igualitari d'”una persona, un vot”?
Algú s'atrevirà a posar-hi matisos? Qui pot votar i qui no pot votar? Les dones, no? Els pobres,
no? Els menors de divuit anys, no? Els negres, no? Els immigrants, no? I posats a dir
bajanades, els esquerrans, no? Els calbs, no? On és la frontera i qui s’atreveix a justificar-la?
Potser alguns diran que els menors no tenen prou coneixement o formació. Potser hauríem de
dir que no estan encara prou “alliçonats”. Però els menors, i especialment els que són més
menors, tenen uns pares a qui els correspon vetllar obligatòriament pel seu procés de formació,
d'educació i de creixement i procurar pel seu futur. Repeteixo: ‘i procurar pel seu futur’. No
sembla aquesta una bona raó per tal que els menors puguin votar 'pel seu futur'? o que,
subsidiàriament, els seus pares puguin votar en nom d'ells 'pel seu futur', donant compliment
així a una de les més importants obligacions com a pare?
És obvi que persones amb determinades carències, gent molt gran, persones desvalgudes,
amb alguns endarreriments o persones amb algunes malalties, precisen d'algú que els ajudi a
entendre, quan sigui possible, el que és votar o el què cal votar. En tot cas, hi ha un dubte
raonable que aquest vot no sigui del tot lliure? Però la societat ho tolera i ho admet. Però la
situació no és substancialment diferent del que hauria de passar amb els menors de divuit
anys? O sí?
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Potser caldria plantejar-se si aquest vot pot comportar algun tipus de distorsió en la voluntat
democràtica de la societat. Abans però plantegem-nos si el vot de les persones grans, en tant
que col·lectiu, té algun efecte distorsionador en la formació d'una lliure voluntat col·lectiva.
Sabem bé que, com no hi ha una edat màxima per a votar, els governs, tots, han procurat
sistemàticament condicionar el vot d'aquest gran col·lectiu, mitjançant el mecanisme de les
pensions i altres ajusts econòmics.
Per l'altra banda, amb els menors d'edat passa justament al contrari. No hi ha cap capacitat per
modular aquesta formació de la voluntat col·lectiva. Les polítiques educatives i de formació
serien força diferents, segurament més positives, si aquest col·lectiu pogués dir la seva, pogués
votar, ja sigui directament, o a través dels seus pares, que algun dret o obligació tenen sobre la
seva formació. El problema, en tot cas, no pot ser que per no saber articular aquest vot
subsidiari se'ls negui el vot, això és pervers.
A Arenys de Munt vam ser pioners acceptant aquest dret dels joves i van poder votar al 2009
en la consulta per a independència del 13S.
A Arenys de Munt vam saber obrir una escletxa també en aquest assumpte, com en tants
d’altres. Vam obrir el vot als majors de setze anys. Curiosament i sortosament, la societat ho va
acceptar, sense que hi hagués cap discrepància raonable, ans al contrari, ho van acceptar amb
tota normalitat.
Ara veiem que, d’aquell 2009 ençà, la reclamació del dret de vot pels majors de16 anys ha anat
creixent al nostre país: el Parlament de Catalunya ho va reclamar al juliol del 2013; la Llei de
Consultes populars no referendàries, aprovada el 19 de setembre del 2014, ho va reconèixer i
al 9N del 2014 es va poder exercir, votant. Com sempre, Catalunya està al capdavant de
l’exercici dels drets democràtics de la població. I a Arenys de Munt ho vam començar a fer al
2009, fet que ens ha de satisfer enormement que siguem punta de llança en democràcia
reivindicativa.
Potser algun dia la historia ens posarà també a l'alçada del vot femení o del vot negre. I és que
si el sufragi ha de ser universal, quina raó hi ha per posar-li limitacions a aquesta universalitat, i
especialment sobre un col·lectiu tan i tan determinant per al futur ¿què justifica una restricció
que sigui de major pes que les ja superades restriccions ètniques, racials, sexuals o socials?
Plantejar qüestions com aquesta que plantegem avui, posa en evidència les febleses dels
nostre sistema occidental de democràcia i ens permet millorar-lo a cada pas.
Evidentment que el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Amb la,
sempre voluntat de fer els plens el més àgils possibles i tenint en compte que essent els últims
a intervenir en aquest punt, ja s’han dit alguns aspectes que en volíem fer menció, serem breus
i només afegirem tres punts.
Actualment, i mentre no esdevenim un nou Estat, ens regim per la normativa espanyola, on els
joves entre els 16 i 18 anys no tenen dret a vot però sí que tenen obligacions, com són:
responsabilitats penals, dret a treballar, l’obligació a pagar impostos.
Aquest canvi cultural que proposem al plenari té la necessitat d'implementar-se, alhora, amb
una sèrie de polítiques, mesures i campanyes que permetin fer pedagogia del dret a vot a
aquesta nova franja d'edat.
Així doncs, direm que aquesta mesura pot contribuir a millorar la implicació dels joves en la
política i fomentar la politització d'una massa important de la població, per tant el nostre vot
serà favorable.”
El regidor Sr. Planas demana torn de rèplica. Diu que després d’escoltar les al·lusions del Sr.
“Ximenis”, creu que la diferència d’edat ha motivat que barregi conceptes i els tingui primitius i
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durs, i no com ell que busca la globalització. Els menors no tenen el mateix tractament. Indica
que no troba malament que els majors de 16 anys puguin votar, però sí considera que han de
tenir, a més de drets, obligacions. Creu que és una pena que hagi d’escoltar que la seva
intervenció, que intenta ser oberta, sigui interpretada erròniament.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Em sap greu que el regidor del PP s’hagi
sentit al·ludit quan he parlat ‘d’objectius ocults de les classes dirigents’.”
La regidora Sra. Vila diu que no és una qüestió d’edat, les persones grans poden tenir una
mentalitat més oberta que algunes persones més joves. Per altra banda, agrair el suport de tots
els altres partits polítics i està segura que les joventuts d’Esquerra, com del PdeCat, com de la
CUP, tenen moltes ganes de votar i tenen molt d’interès polític.
El regidor Sr. Planas diu que no s’encalli en el seu moviment o en el passat i que tingui un punt
de vista més obert i que busqui un món més globalitzat.
La regidora Sra. Castillo diu, per fer un aclariment, que la resposta a aquesta moció, com en la
majoria d’elles, com és natural en qualsevol partit polític, ha estat feta després d’haver parlat
amb les Joventuts socialistes del Maresme, per tant, són ells qui atorguen el vot favorable. I
com que no s’ha mencionat, volia fer-ho evident.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, dels grups
ERC, CUP, CIU i PSC; i del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil; i un vot en contra
del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP.

5. MOCIÓ DEL GRUP PSC A FAVOR DE LES PERSONES QUE TINGUIN SUBSCRITS
CONTRACTES DE PRÈSTEC AMB “CLÀUSULA SÒL”.
La regidora Sra. Castillo, abans de llegir la moció, vol fer uns aclariments, en el sentit de què la
moció la presenta el PSC, que està orgullós de portar-la al Ple, però que la proposta ha vingut
de persones del poble afectades. A més, tot i l’acord al que es va arribar ahir per no col·lapsar
els Jutjats, es considera que és insuficient, doncs continua deixant el poder als Bancs i s’ha de
reclamar la seva devolució. Finalment, afegeix que la moció és llarga, doncs conté molts
paràgrafs que han volgut expressament les persones afectades que hi constessin.
Seguidament, llegeix la següent moció:
“La clàusula sòl hipotecària s'ha convertit en un problema per a moltes famílies que han
descobert que no es poden “beneficiar” de les baixades de l'Euribor, tipus de referència que
s'aplica en la majoria de les hipoteques a Espanya, i que en aquests últims anys, per la crisi
econòmica, està coneixent mínims històrics.
Al moment de la signatura d'un préstec és important conèixer i ser informat de la lletra petita del
mateix. La clàusula sòl hipotecària en un préstec hipotecari estableix com serà el tipus mínim
d'interès que es liquidarà en les corresponents quotes d'aquest préstec.
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Així, es coneix com a sòl de la hipoteca aquell que fixa un percentatge mínim encara que
l'interès sorgit de la suma de l'Euribor i el diferencial sigui inferior. També se li diu sòl hipotecari
quan s'estableix un percentatge mínim a l'Euribor encara que el seu valor al mercat sigui un
altre.
Això significa que, establert aquest “sòl”, si el tipus mínim d'interès baixa per sota del mateix
(com ara està passant) el client no podrà beneficiar-se d'aquesta rebaixa en les quotes del
préstec.
La inclusió d'una clàusula sòl en un préstec hipotecari és, en principi, LEGAL. No obstant això,
tal com ha dictat el Tribunal Suprem recentment, no es qüestiona la seva legalitat si no la seva
falta de transparència, i informació al client, a l'hora de constituir-se i signar-se el préstec.
Les clàusules sòl d'un crèdit hipotecari són un element definitori de l'objecte principal del
contracte i no poden ser tractades per les entitats financeres, com si es tractessin d'uns
elements secundaris o accessori del contracte.
Molts clients han signat amb els seus bancs la seva hipoteca sense saber què és una clàusula
sòl, i quines conseqüències té, i això ha provocat en determinades operacions, que aquesta
clàusula sòl pugui considerar-se abusiva o “poc transparent”, i per tant, susceptible de ser
reclamada judicialment amb un alt índex de probabilitats d'èxit.
De conformitat amb l'estricta normativa que afecta a les entitats financeres, reguladora dels
crèdits hipotecaris, de les condicions generals de contractació, i de lleis i normes de defensa de
Consumidors i usuaris el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat la
retroactivitat total de la clàusula sòl en considerar-la abusiva.
Això suposa que els bancs espanyols hauran de retornar tots els diners cobrats per aquest
concepte des de la signatura de la hipoteca.
Les clàusules abusives són totes les estipulacions que no han estat negociades individualment
i totes les pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona
fe causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions
de les parts que derivin del contracte. No totes les clàusules sòl són abusives i això ho ha de
determinar un tribunal.
El Tribunal Suprem en la seva Sentència de 9 maig 2013 va establir que les clàusules sòl són
condicions generals de la contractació i que són clàusules imposades i no negociades de forma
individual pel consumidor; per això, tot i que afecti l'objecte essencial del contracte i sigui una
clàusula lícita, s'ha de sotmetre al control d’abusivitat ja que pot ser abusiva per falta de
transparència.
Això vol dir que s’ha de verificar si la persona consumidora coneixia bé les conseqüències
jurídiques i econòmiques reals de la seva incorporació al contracte.
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Els tribunals han declarat abusives les clàusules sòl d’alguns bancs, per considerar que les
persones consumidores no havien estat informades adequadament sobre la càrrega econòmica
i jurídica que els imposaven aquestes clàusules.
La Sentència del TJUE no obliga els bancs a tornar els diners cobrats de més, però estableix
que els jutges nacionals, a mesura que vagin rebent les reclamacions judicials, han de
considerar que els efectes de les clàusules nul·les, per abusives, s’ha d’aplicar des del moment
en què es va formalitzar el contracte del préstec hipotecari, pel que si els bancs no procedeixen
a tornar els diners abans que les persones consumidores presentin les seves demandes,
hauran d’assumir la condemna en costes, l’interès legal del diner, i altres despeses que encara
encariran més el procés per als bancs, pel que els bancs hauran de buscar mecanismes per
retornar els diners sense obligar a les persones consumidores a anar a judici.
Malgrat això, algunes entitats ja han anunciat que no procediran a la devolució fins que un jutjat
ho ordeni.
L’actitud dels bancs de no acatar d’ofici o voluntàriament la decisió dels Tribunals europeus
provocarà un col·lapse del sistema judicial, ja que hi ha no milers, sinó milions d’afectats que si
es veuen obligats a recórrer a la justícia per tal de recuperar el que per Dret és seu. Ja ens
podem imaginar l’impacte econòmic pels contribuents i el col·lapse que produirà la ingent
quantitat de denúncies que arribarà als jutjats.
Creiem de sentit comú instar a les autoritats a què facin complir les resolucions judicials i evitar
un caos jurídic. A més a més i per sentit de l’honor, aquestes empreses que porten per nom
BANCS i que han estat rescatades amb diners de tots, haurien d’emfatitzar una mica més amb
els seus clients (o més ben dit víctimes) i la resta de contribuents gràcies als quals han seguit
amb el seu negoci.
Atès que la limitació en el temps dels efectes derivats de la declaració de nul·litat de les
clàusules sòl priva a les persones consumidores que van subscriure un contracte de préstec
hipotecari previ a la data del pronunciament de la Sentència del Tribunal Suprem referenciada
al segon atès del dret a obtenir la restitució de les quantitats que pagaren indegudament a les
entitats bancaries
Atès que la Sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem contradiu el TJUE.
Atès que d’acord amb la Sentència del TJUE en els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15,
C-308/15, núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016, estableix que “la declaració judicial del
caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la situació en
què es trobaria el consumidor si no hagués existit tal clàusula. En conseqüència, la declaració
del caràcter abusiu de les clàusules sòl ha de permetre la restitució dels avantatges obtinguts
indegudament pel professional en detriment del consumidor”. ”En conseqüència, de tal limitació
en el temps resulta una protecció dels consumidors incompleta i insuficient que no contribueix
en un mitjà adequat i eficaç per a cesi l’ús de les clàusules abusives, en contra d’allò que
exigeix la Directiva”.
Atès que, malgrat tot, la Sentència del TJUE no és d’aplicació immediata, sinó que haurà de ser
adoptada pel Tribunal Suprem en les properes declaracions de nul·litat d’aquestes clàusules.
Així mateix, tampoc les declara nul·les en tots els casos, per la qual cosa les persones
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consumidores hauran de seguir pledejant per assolir la declaració de nul·litat i, en cas de
sentència favorable, que se’ls retornin tots els diners pagats de més des de la firma de la
hipoteca.
Atès que, en relació a l’esmentada sentència del TJUE, l’Associació Espanyola de la Banca
(AEB), que agrupa als bancs implicats, ha assenyalat que caldrà esperar a veure “com es
traslladarà la sentència a la jurisprudència espanyola”. Així mateix, la CECA, que representa a
les antigues caixes d’estalvis, precisa que aquesta resolució no és d’aplicació directa” i que
l’impacte es coneixerà “a mesura que els jutjats i tribunals espanyols” l’apliquin.
Atès que les associacions de persones consumidores i usuàries consideren que en cap cas els
costos del procés haurien de recaure en els clients afectats i que aquest no ha de dilatar-se en
el temps.
Per tot això, el PSC proposa a l'Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Instar al Govern espanyol a establir de forma immediata el procediment a seguir–
mitjançant un mecanisme ràpid, universal, col·lectiu i eficaç, que garanteixi la protecció dels
consumidors, evitant que la càrrega del procés recaigui en els clients afectats– per tal que les
entitats financeres facin efectiva el compliment de la Sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016.
Segon.- Instar al Banc d’Espanya a definir els mecanismes obligatoris per tal que els bancs
implicats facin efectiu el compliment de l’esmentada sentència i informin de forma preceptiva a
cadascun dels clients afectats dels drets que els corresponen.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya, en cas que no es faci efectiu el retorn immediat
dels diners a retornar, a impulsar mecanismes de mediació efectius entre els clients afectats i
els bancs implicats en el procés.
Quart.- Instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya a articular mecanismes per tal
que les associacions de persones consumidores i usuàries supervisin que el procés de retorn
es desenvolupa de manera efectiva i immediata.
Cinquè.- Instar al Banc d’Espanya a establir el mecanisme per a supervisar i, en el seu cas,
sancionar, a aquelles entitats que incompleixin l’aplicació de la Sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea núm. 144/2016, del 21 de desembre de 2016.
Sisè.- Instar a l’Agència Catalana de Consum a estudiar la possibilitat de realitzar una
campanya de difusió del dret de les persones afectades per les clàusules sòl que se’ls retorni
les quantitats indegudament pagades per aquest concepte.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Sembla ser
que hi ha un pacte entre el Govern espanyol i el PSOE i demà, en el Consell de Ministres, es
preveu aprovar un decret llei que reguli el retorn de les clàusules sòl sense que els afectats
hagin d’anar a judici. Per la qual cosa entenem que no té gaire sentit presentar avui aquesta
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moció que persegueix el mateix objectiu i, en tot cas, si finament no hi hagués aquest acord ja
hi seriem a temps a presentar-la. Tot i així, tenint en compte que la regidora socialista sembla
que té poca confiança en el seu partit, aprofitarem per donar a conèixer el nostre
posicionament sobre aquest tema.
Les clàusules sòl és un producte financer per protegir-se dels canvis de tipus d’interès,
anomenat “collar”. El que fa aquest producte és limitar el tipus d’interès entre dos topalls, un de
mínim (conegut com a clàusula sòl) i un de màxim que acostuma a ser bastant elevat, que
tenint en compte la caiguda de l’Euríbor (principal índex de referència per a la majoria
d’hipoteques a l’Estat) aquest topall màxim encara queda més desfasat. Això obliga als
hipotecats a seguir pagant uns interessos mínims, tot i que els tipus caiguin fins al 0%, o fins i
tot, siguin negatius.
El 2013, el Tribunal Suprem espanyol va declarar abusives la majoria de les clàusules sòl per
la seva manca de transparència, i en va limitar la compensació: només es tornarien els diners
cobrats a partir del 9 de maig del 2013. Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
obliga els bancs espanyols a retornar íntegrament tots els diners de les clàusules sòl cobrats
de més, des de l’inici del préstec, i no només a partir del 9 de maig del 2013.
El Partit Demòcrata es va anticipar i va presentar el passat mes de desembre una Proposició
no de llei al Congrés dels Diputats per a què les entitats financeres procedeixin a retornar els
imports diferencials dels interessos, amb caràcter retroactiu, en aquelles hipoteques amb
clàusules sòl que hagin estat declarades abusives.
El Govern espanyol ha d’actuar ja. Ha de posar en marxa les pràctiques de mediació i
arbitratge en aquest primer semestre de l’any, resoldre tots els casos i retornar els diners a les
persones afectades durant aquest any. En el cas que el Govern espanyol no ho pugui assumir,
que deixi actuar a la Generalitat.
Defensem les famílies i per això hem dut a terme iniciatives parlamentaries. A més, en aquest
cas, la justícia avala i exigeix que així sigui.
Aprofitem, també, per exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra la modificació del
Codi de Consum aprovada al Parlament que protegia els drets del consumidor i regulava les
clàusules sòl, per impedir que fossin abusives.
És per tot això, que el nostre vot en aquest punt serà favorable.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Anys enrere, en un context
econòmic favorable, bancs i caixes van generar les hipoteques amb clàusula sòl, que la moció
explica abastament, amb la connivència de l’administració estatal. El Govern espanyol no va
tenir en compte els riscos altíssims i les pèrdues que ha suposat a moltíssimes persones amb
aquesta clàusula a les hipoteques.
L’Estat espanyol ha hagut d’assumir un rescat bancari que ha costat 51.300 milions d’euros
amb els diners de tots els contribuents. Ja és hora que la banca retorni com a mínim allò que
ha estafat a la ciutadania. Van vendre el producte bancari com si fos un avantatge quan en
realitat ha sigut una trampa a la ciutadania sense cap nivell de coneixement financer.
Una administració pública no pot permetre en cap cas que les entitats financeres abusin
d’aquesta manera de la ciutadania, sinó que l’ha de protegir.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que hi votaran a favor, doncs tenen un objectiu
comú, que és que l’actuació dels bancs sigui el més ràpida i satisfactòria possible a favor dels
consumidors en el tema de les clàusules sòl. Des del PP d’Arenys de Munt han fet accions i
han proposat mesures per tal que això sigui el més fàcil possible i a la velocitat que això és
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mereix. Seguidament, explica breument nou punts que són bàsics i que recull aquest Reial
Decret: “Todas las entidades de crédito están obligadas al establecimiento de un
procedimiento, no código de buenas prácticas, si no para atender las reclamaciones de los
consumidores al objeto de facilitar el acuerdo extrajudicial. El procedimiento de reclamación
extrajudicial tendrá carácter gratuito y será rápido, tres meses, evitando, a los afectados acudir
a la vía judicial dado que la nulidad de las cláusulas ya ha sido declarada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Es un procedimiento voluntario para el consumidor, siempre
podrá acudir a la vía judicial. Se establece la obligación de las entidades bancarias, se
establece la obligación de las entidades bancarias, de realizar una oferta de devolución de las
cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en la
aplicación de las cláusulas suelo contenidas en contratos, préstamos o créditos garantizados
con hipoteca inmobiliaria, con prohibición expresa y desglosada de los correspondientes
intereses. El consumidor podrá aceptar esta oferta o rechazarla y acudir a la vía judicial.
Cualquier otro acuerdo de las partes, por ejemplo, la devolución, mediante amortización parcial
de la capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y
por escrito del cliente, en documento aparte, con las debidas garantías de transparencia e
información entre las que se incluye un plazo mínimo para poder valorar un acuerdo que se le
ofrezca. No exime, con carácter general, a las entidades de crédito el pago de costas si la
reclamación termina en los tribunales. Si el consumidor obtuviese una sentencia más favorable
que la oferta recibida de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a éstas la condena en
costas. En el ámbito fiscal, no sujeción al IRPF de las cantidades objeto de devolución, sea por
este procedimiento o en vía judicial. Respecto a estos excesos, que se pueden poner de
manifiesto como consecuencia de la devolución en la deducción por la adquisición de la
vivienda habitual y en relación con gastos que hayan tenido la consideración de deducibles, no
devengo de intereses de demora, recargos ni sanción de ningún tipo, limitación de las
hipotecas, devoluciones o ejercicios no prescritos. Se garantiza que el procedimiento de
acuerdo extraoficial sea conocido por todos los consumidores que tuvieran incluida la cláusula
suelo, especialmente personas vulnerables. Existencia de un órgano de seguimiento y control
de las reclamaciones efectuadas que podrá poner las medidas, a su juicio, necesarias para
impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial, redención de cuentas. En este
órgano se incluye a los representantes de los consumidores y de la abogacía.”
En definitiva, aquestes mesures intenten no sobrecarregar el sistema judicial per tal que
recaiguin més procediments, i la gent pugui evitar la via judicial i puguin tenir altres opcions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Ahir el Govern espanyol i el PSOE van
arribar a un acord per a la gestió de la devolució dels imports cobrats de més als afectats per la
clàusula sol. I demà divendres, diuen que s’aprovarà el projecte de llei per retornar els diners
als afectats de forma gratuïta.
Segons sembla, el sistema d’arbitratge que han pactat vol incentivar l’acord entre el banc i el
client per evitar el col·lapse dels tribunals.
Segons sembla, i diem de nou ‘segons sembla’, perquè no ens podem refiar de les paraules
del Govern espanyol en referència a la banca, ja que el Govern sempre ha beneficiat els
interessos de la banca en perjudici de l’interès general o dels interessos col·lectius o dels
interessos dels seus clients.
Doncs, segons sembla, l’entitat bancària disposarà de tres mesos de termini com a màxim per
estudiar la situació del client afectat i proposar-li una solució. Amb aquest mecanisme, els
afectats per les clàusules invalidades, els bancs els hi han de tornar els diners que els hi han
cobrat de més. I ho podran fer amb reduccions en les seves quotes d’amortització futures o en
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compensació en espècie, reduint el cost dels serveis oferts pels bancs als seus clients, o
descanviant-ho per accions.
Si no s’arriba a acords, els clients podran recórrer als tribunals per reclamar les quantitats que
se’ls deu.
I aquí hi ha la trampa. Tothom que conegui a la banca, i hagi negociat amb ells, sabrà que
sempre actuen des de la prepotència i la coacció sibil·lina cap als usuaris, aprofitant-se del seu
desconeixement. Per tant, l’oferiment que s’acabarà fent mai serà el retorn dels diners, sinó
que sempre serà l’opció que més interessi a la banca. I si al client no li interessa, només li
quedarà l’opció d’anar als tribunals. Amb tot el que això representa, costos, temps, desgast i
moltes altres coses.
Per tant, la majoria dels afectats per aquest gran frau, que són les clàusules sol, com tants
d’altres, fet amb la connivència del Govern per afavorir la banca, hauran d’optar per la pitjor
solució per ells, que serà la solució proposada pels bancs i que més beneficiïn als banc.
De nou la banca sempre guanya, amb la complicitat del Govern espanyol i del PSOE.
El que s’hauria de fer, des del Govern és obligar a tornar els diners de les clàusules sòl
directament a tots els afectats de forma immediata sense discussions ni tràmits i no tornar a
posar la solució en mans de la banca.
Però tenim els governs que tenim.
Nosaltres estem a favor de la gent i no a favor dels grans monopolis escanyadors.
I, per cert, desprès els usuaris hauran de fer noves liquidacions a Hisenda. Que Hisenda
sempre acaba passant l’escombra i sempre acaba escombrant cap a casa.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu, resumidament, el següent: “Hi estem
d’acord i volem posar èmfasi en alguns conceptes, com per exemple el d’abús. El que ens
sembla un abús és que s’hagi de verificar si es coneixien bé les conseqüències jurídiques
perquè és fer recaure el pes de la prova en la víctima.
Sobre el principi d’il·legalitat, el que per principis ha de ser il·legal és la clàusula sòl, pel que
significa d’especulació amb la llar de les persones.
Pel que fa a emfatitzar; nosaltres no li suposem cap capacitat d’empatia, perquè no els
suposem moralitat.
I, per últim, estem parlant de com evitar l’allau de denúncies per evitar el col·lapse però no
estem parlant d’evitar el que seria greu de debò, com evitar la més que provable possibilitat que
tornin a rescatar els bancs com a resultat de què hagin de pagar la seva usura.”
La regidora Sra. Castillo agraeix als portaveus que han manifestat el vot a favor, i li vol aclarir al
Sr. Tarrés que ella milita al PSC, i n’està molt orgullosa, i que aquest partit és diferent i
mantenen postures diferenciades amb el PSOE, i les discrepàncies que tenen és perquè tenen
criteri propi. Li diu que segurament ell és molt jove en política, i no l’ha escoltat mai, però li
explicarà aquestes diferències cada cop que li pregunti el mateix.
El regidor Sr. Tarrés diu que si són diferents, doncs que ho demostrin i creïn un partit separat,
amb seu a Catalunya, i que no depenguin d’un partit d’àmbit estatal.
La regidora Sra. Castillo diu que ella milita en un partit que es diu PSC i no PSOE. Que igual
com el PSC està sovint d’acord amb moltes propostes del......com es diuen vostès ara...?
PDeCat? CIU?, i són ideologies totalment diferents, el mateix els passa amb el PSOE, tot i tenir
projectes diferents, sovint, i maneres de pensar diferents, som un mateix projecte PSOE i PSC.
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El regidor Sr. Tarrés afirma que es diuen PdeCat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents en
el Ple.

6. MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA. ESTHER
SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL
EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez llegeix la següent moció:
“Moció que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per la defensa del dret de les dones al
treball en igualtat d'oportunitats.
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del Govern espanyol de judicialitzar la política i
de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la
ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis
d’any, hem assistit a l’anul·lació de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel
Govern espanyol davant un tribunal mancant de legitimitat.
Una de les lleis recentment anul·lades parcialment és la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre
dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó
de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles
anul·lats pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en igualtat
d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació de la llei.
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per
raó de sexe a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la figura
d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i homes a la negociació
col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació
d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals.
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units
d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques aquesta llei catalana, la llei
17/2015, i alguns dels articles ara han estat suspesos. L’estudi anual sobre drets humans
assegura que la norma "emfatitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la
igualtat de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans
públics".
El preceptes suspesos tenen un fort impacte social, ja que a Catalunya la diferència entre el
guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i la segregació ocupacional i la temporalitat
continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una
eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant
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l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar
aquesta forma de violència de gènere.
Atès que el president del govern del Regne d’Espanya va promoure un recurs
d’inconstitucionalitat en contra dels articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del 59 al
64 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes.
Atès que el Tribunal Constitucional ha declarat nuls i inconstitucionals els articles 33, l’article 36
apartats 1, 3 i 4, l’article 39 apartats 1, 2 i 3, l’article 40, article 41 apartats 2, 3, i 4 i l’article 44.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i
és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI sobre la
judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els passos, les
accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets socials assolits
per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes puguin ésser garantits
en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal
Constitucional”.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja ha aprovat el Reglament per a la igualtat per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere.
És per tots els motius exposats que els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i
Sánchez en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions
del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per
Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, proposa al Ple l'adopció
dels següents acords:
Primer.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives
legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal
Constitucional.
Segon.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de l’anul·lació de les lleis
catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Tercer.- Continuar garantint el desplegament i seguiment per part de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt de l’article 15 de la Llei 17/2015 sobre, entre d’altres, l’obligatorietat d’executar i avaluar
un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal al seu servei, així com d’un protocol per
prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quart.- Continuar donant suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, així
com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al Registre de Plans
d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Cinquè.- Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels
treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Les dones som el 52% de la
població, per aquest motiu, hem d’estar representades en condicions d’igualtat en tots els
aspectes de la vida, tant públics com polítics i laborals.
La revolució tan important que hem portat a terme les dones, després de molts anys de lluita,
ha servit per aconseguir la igualtat legislativa, però malauradament estem molt lluny encara de
la igualtat efectiva.
La bretxa salarial és una realitat, ho demostren les dades sobre salaris o sobre la precarització
femenina. El salari de les dones és fins a un 25% inferior de mitjana. La diferència entre la
pensió mitjana d’un home i d’una dona és del 31%.
Hem avançat molt, sí, però sempre hi ha el moment en què entren en joc poders fàctics que fan
que retrocedim passos enrere; com a mostra, la Llei de l'avortament del PP o la suspensió al
TC de la Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones aprovada al Parlament.
Queda molt camí per recórrer encara, la desigualtat és real i contundent. La visualització i la
representació de les dones en els mitjans de comunicació i en els espais de presa de decisió
públics i privats ni s'aproxima a la paritat.
La república catalana és l’oportunitat d’assolir una societat en què dones i homes tinguin
igualtat d’oportunitats d’accés al treball, als llocs de representació i a la presa de decisions. Una
república catalana on la discriminació laboral, salarial o social per motiu de gènere o opció
sexual no sigui tolerada, una república on es contempli:
- La igualtat salarial per feines remunerades d’igual valor.
- Avançar en la flexibilitat horària i la reforma horària que permeti a les dones i als homes
la coresponsabilitat familiar.
- Establir un sistema de permisos, llicències i excedències que facin compatible la carrera
professional amb la vida personal en igualtat de condicions entre homes i dones.
- Garantir, en totes les estructures administratives institucionals, la participació de dones
en condicions de representació paritària.
- L’eradicació de la violència masclista i la feminització de la pobresa.
- El dret a decidir sobre el nostre cos.
Les dones hem de fer sentir la nostra veu i ser protagonistes de la construcció d'una nova
societat més justa i igualitària. Hem de ser una peça clau en el procés constituent i tenir la
certesa que la nostra república parlarà també amb veu de dona.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, vol demanar que s’incorpori a l’acta la Ley de
Igualdades, ja que contempla tot el que s’ha comentat.
El Secretari accidental li respon que pot fer un resum del més destacable, però que no es
copiarà a l’acta tot el text de la Llei.
El Sr. Alcalde indica que si hi ha aquesta llei s’incorporarà a l’acta la referència d’aquesta per
tal que les persones la puguin cercar i llegir.
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El regidor Sr. Planas insisteix doncs veu que aquesta Llei és desconeguda. Votarà en contra,
doncs això que es demana ja està regulat i publicat. A continuació, diu resumidament: “El Grup
Municipal del Partit Popular: primer, fer menció a la llei de competències i demandes que
vostès incorporen aquesta moció ja estan recollides en la Ley Orgànica 3/2007, de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres i no entenem la demagògia que fan vostès referent
aquesta llei.
Els articles anul·lats són només perquè envaeixen competències, és més, el que vostès
reclamen ja ho recull la llei ja esmentada anteriorment. Per no fer el punt tan llarg, no llegiré tots
els articles d’aquesta llei. Però sí fer menció a la manipulació que constantment fan de tot i,
sobretot, el que fa per competències amb aquest àmbit tant delicat.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu, resumidament, el següent: “Estem a
favor. Ens sembla indubtable la necessitat de defensar la igualtat. Per afegir, volem anar a
destacar un altre aspecte, volem dir que nosaltres ja teníem qui garantís la prevenció de
l’assetjament i la implementació de plans d’igualtat. Quin mal li feia això al Tribunal
Constitucional?!
Quin mal li feia al Tribunal Constitucional Espanyol que es defensi la igualtat efectiva? De la
mateixa manera, quin mal li feia al Tribunal Constitucional Espanyol que Catalunya posés
mesures per pal·liar la pobresa energètica?
Lamentablement, aquesta és una mostra més de què la llibertat de les persones no són la seva
finalitat sinó una manera de treure pit per dir que “aquí mano jo”.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “El dret fonamental a la
igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat
essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista.
A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser reconegut legalment, sinó
que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida:
polítics, econòmics, socials i culturals
En aquest sentit, l’administració pública esdevé un actor clau en el treball per a crear
condicions i estructures socials que permetin que la igualtat entre homes i dones sigui real i
efectiva a través de la incorporació de compromisos específics, polítiques transversals i d’acció
positiva.
L'article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes defineix un Pla d'Igualtat com el conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe.
Tanmateix, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, determina que
les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics
vinculats o que en depenen, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta
serveis.
Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, defensem el dret de les dones al treball, només
faltaria, i també fem nostra la llei aprovada en el Parlament.
I també hem de dir alguna cosa més: que lamentem profundament el recurs que va presentar
en el seu moment el Partit Popular.
Arenys de Munt disposa d’un Pla d’igualtat de Gènere que va ser aprovat en el 2014 i que té un
termini de desplegament fins el 2018.
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Al mateix temps es va aprovar un Protocol d’abordatge de la violència de gènere que s’està
aplicant, malauradament més del que voldríem i que periòdicament la Comissió que el va crear
es reuneix i en fa seguiment.
També disposem des del 2012 d’un Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
D’aquí a uns mesos començarem també un Pla d’igualtat intern. Això vol dir que es recollirà el
que diu la llei per aplicar-ho internament.
Aquest Pla contemplarà la definició d’objectius i les accions a desenvolupar per a assolir la
igualtat d’oportunitats en base als eixos comentats:
‐ Organització interna
‐ Representativitat de les dones
‐ Accés, selecció, promoció i desenvolupament professional
‐ Condicions laborals igualitàries
‐ Conciliació de la vida personal, laboral i familiar
‐ Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
‐ Comunicació inclusiva, llenguatge no sexista ni discriminatori
Amb tot això, creiem queda clar que no farem ni un pas enrere en el desplegament que estigui
a les nostres mans i l’aplicació de la Llei 17/2015. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “El passat dia 8 de juliol del
2015, el Parlament va aprovar la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, amb el
suport de tots els grups parlamentaris.
Aquesta llei pretén ser el marc de referència per lluitar davant la discriminació de les dones en
tots els àmbits de la vida quotidiana i, per tant, parteix de la necessitat d’eradicar el sistema
patriarcal i sexista.
La igualtat entre dones i homes a la vida quotidiana encara no és real, sobretot pel que fa
referència a la representació en estaments polítics i empresarials, a la diferència salarial, la
persistència de la violència masclista i el sexisme als mitjans de comunicació o a l’esport, entre
d’altres.
Al maig del 2015 el Govern central va presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal
Constitucional (TC), que va suspendre de manera preventiva diversos articles.
Posteriorment, el Govern de la Generalitat va recórrer-hi però el TC va desestimar el recurs,
anul·lant els plans d’igualtat a la feina, assetjament sexual i per raó de gènere, i la figura del
responsable sindical d’igualtat, entre altres.
Ens preocupa especialment la situació d’aquelles dones i fills que encara no estan incorporats
en els circuits de protecció i acompanyament.
Les desigualtats de gènere han relegat les dones a un paper secundari, merament reproductiu
per tradició degut a causes estructurals, i tot i que amb els anys ha anat evolucionant el seu
posicionament en la societat i en l’àmbit laboral, les polítiques publiques han d’ajudar i ser
transformadores en aquest sentit.
Malgrat la millor formació, qualificació i titulació de les dones, existeix una desigualtat pel que fa
als salaris i a la precarietat laboral, que s’ha traduït en el malbaratament del talent femení.
També cal destacar que la crisi afecta les dones de manera més cruenta.
Hem avançat en 40 anys del primer moviment feminista, però queda molt per fer. En el nou
Estat que estem construint és imprescindible una mirada feminista, amb suficients garanties als
drets de les dones, en definitiva un Estat lliure de discriminacions.
La consellera Munté va anunciar el 21 de desembre passat que el Govern està treballant en el
reconeixement de la figura dels professionals d’igualtat de gènere i un pla de formació
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especialitzada per a aquests professionals” perquè pel que fa a la lluita contra les desigualtats
“ el compromís del govern és total “.
El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat 2016-2019,
preveu un conjunt d’actuacions per afavorir un model transversal d’igualtat efectiva en
desenvolupament de la Llei 17/2015, i que s’articula en cinc eixos estratègics: educació,
eradicació de la violència masclista, igualtat en drets i responsabilitats amb un repartiment
paritari, promoure l’apoderament personal, familiar, laboral, social, econòmic i polític de les
dones, i reivindicar que una societat avançada només pot ser-ho si existeix igualtat efectiva
entre dones i homes.
Però a banda d’aquestes actuacions, és la societat civil qui té la força, sobretot des del
convenciment, i ha d’anar fent camí i empènyer aquesta societat a ser cada cop més uniforme,
igualitària i justa.
Per tot l’exposat anteriorment, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Primer de tot volia agrair els vots a favor de
les formacions polítiques. Al Sr. Planas, que ha dit que votarà en contra ja que hi ha una llei
espanyola que ja recull totes les qüestions que han estat impugnades. I si això és així, la
pregunta seria: ¿per què el TC anul·la articles de la llei catalana? Perquè si són coincidents, no
hi hauria d’haver motiu per anul·lar-los. I potser la resposta seria perquè la llei catalana és
millor i dóna més drets que no pas la llei espanyola.
I també volia fer una reflexió, que ja ha començat a posar-la sobre la taula la regidora Vila. En
aquest país hi ha tot un grup de persones que ja estan treballant per construir la república
catalana. I sí estan treballant per construir la república catalana és justament per superar les
diferències ara existents entre la societat, diferències que patim. I és per donar molts més drets
als ciutadans dels que tenim dins del Regne d’Espanya.
A mi el que m’agradaria fer és demanar a les persones d’esquerres i progressistes que
s’afegeixin a aquesta construcció d’una nova república i que ajudin a millorar-la, per evitar que
hi hagin diferències i desigualtats.”
El regidor Sr. Planas diu que quan la Sra. Vila ha dit “la llei d’avortament del PP”, ell, va dir que
hi havia molts militants i fins i tot ell, que no estaven d’acord, i van fer esforços per tal que
aquesta llei no s’aprovés. Sort de l’hemeroteca, doncs es podran sentir els seus comentaris i el
seu vot en contra a aquesta norma. Respecte al comentari de la Sra. Castillo, li enumera títols i
part de la Llei espanyola en la que podrà trobar el que ara proposa. I respecte al comentari del
Sr. “Ximenis” diu que no és que sigui millor ni pitjor, sinó que s’han anul·lat els articles per un
tema de competència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, dels grups
ERC, CUP, CIU i PSC; i del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil; i un vot en contra
del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP.

PART DE CONTROL
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7. INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna compte dels informes emesos per la
Tresoreria i la Intervenció municipal, ambdós de data 4 de gener de 2017.
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI CONTRA LA
MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30 DIES
(EXERCICI 2016)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de les
factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a l’aparició de la
factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre administratiu de factures o
plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura (termini legal són 30 dies) +
número de dies per pagar la factura des de la data de conformitat (termini legal són 30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les que han
transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2016 des de la data de
registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que s’hagi efectuat el seu
pagament, s’eleven a un total de 0 factures i per un import total de 0,00 €.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
31/12/2016

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
31/12/2016

31/12/2016

0

0,00 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ RECONEGUDA
TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL REGISTRE. Període:
fins 31/12/2016
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
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INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 € a data 31/12/2016.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació, quan
aquest existeix.”

8. INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna compte de l’informe emès per la Tresoreria
municipal en data 4 de gener de 2017.
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES ENTITATS
LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques han de fer
públic el seu període mig de pagament calculat amb una metodologia comú i definit en el RD
635/2014, de 25 de juliol.
INFORMO:
Primer.- Que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament corresponents al
quart trimestre de l’exercici 2016:
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents de
pagament

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

-3,17 dies

842.170,91 €

-14,54 dies

422.502,41 €

-7,64 dies

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

9. DESPATX OFICI
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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 305 a la 312, ambdues incloses, des del
19/12/16 fins al 31/12/16:
-

Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 19/12/16 fins al 31/12/16, en matèria de:
-

Seguretat: 4
Benestar Social: 6
Urbanisme: 1
Medi Ambient (Activitats): 1

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 1 a la 6, ambdues incloses, des del
1/01/17 fins al 15/01/17:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 3
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1

Aquesta darrera resolució recull com ha quedat el cartipàs municipal un cop ha sortit la Sra.
Ballester del Govern municipal, pel que les delegacions de competències que tenia han passat
al Sr. Sánchez, en Tecnologies i Municipalitzacions i a ell mateix, en Transparència.
Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 1/01/17 fins al 15/01/17, en matèria de:
-

Benestar Social: 2
Medi Ambient (Activitats): 1
Espai Públic: 1

PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA PENDENT DEL PLE ANTERIOR, EFECTUADA PEL REGIDOR SR.
JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL, RESPECTE A L’APLICACIÓ DE LA
BONIFICACIÓ DE L’IBI ALS PROPIETARIS DEL SECTOR B5-ROALS, AIXÍ COM SI
ESTAN AL CORRENT DE PAGAMENT.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta, pendent de l’anterior Ple:
“Nosaltres volem preguntar si als propietaris, que es queixen que estan pagant un IBI molt alt
tot i que no poden desenvolupar el sector, se’ls hi està aplicant el coeficient reductor del 0,60
del valor cadastral, en el pagament de l’IBI, com a sector no desenvolupat.
I també volem preguntar si tots els propietaris estan al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament.”
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El Sr. Alcalde comenta que, tal i com s’ha indicat en la Junta de Portaveus, la resposta a
aquesta pregunta no ha pogut ser preparada amb tota la informació pel Sr. Sánchez, doncs ha
estat malalt, i per tant, es demanava als regidors que l’han presentat de poder-la respondre
més endavant, havent aquests acceptat.

11. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE ELS MOTIUS PELS QUALS ES VA
ABANDONAR LA CONCESSIÓ DE LA GUINGUETA DE CAN JALPÍ.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre els motius pels quals es va
abandonar la concessió de la guingueta de Can Jalpí.
Actualment tothom pot observar que la Guingueta de Can Jalpí està tancada i sense cap ús.
Aquest espai és un espai municipal que s’havia gestionat en concessió des del març del 2006.
Nosaltres entenem que aquesta concessió era beneficiosa pel poble per diferents motius:

Perquè representava uns ingressos municipals.

Perquè, al mateix temps, es dinamitzava aquest espai.

Perquè possibilitava que veïns s’apropessin per gaudir de l’entorn de tot el Parc de Can
Jalpí gràcies, també, al reclam i la publicitació que es feia per part de la concessió.
Malauradament, ara, aquest lloc dona un sensació d’abandonament i de deixadesa important.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:

Quins han estat els motius perquè els adjudicataris de la concessió l’abandonessin?

Quan tenen previst tornar a treure a licitació l’adjudicació d’aquesta concessió? Si és
que ho tenen previst.”
El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu que estan d’acord en mantenir la
guingueta oberta, doncs ajuda a dinamitzar l’espai. Però qui la gestionava ha decidit dedicar-se
a un altre negoci. Respecte la licitació, si bé era rentable en sí, potser els costos per assumir la
gestió, com ara els elèctrics, podien suposar un impediment. Per la nova licitació es repercutirà
únicament el cost que tingui la llum de la guingueta amb un comptador separat. El cànon serà
lineal. Abans de la nova licitació, prevista pel 2017, s’han de fer inversions en l’espai per tal de
fer-ho més rendible.
El Sr. Alcalde li comenta al regidor Sr. “Ximenis” Jiménez que ja que la regidora Sra. Sánchez
no està, que en les properes preguntes i precs, llegirà directament el títol, sense fer tota
l’explicació, doncs queda clar qui les ha presentat i qui la llegirà.

12. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PEL QUE FA
A EMPRESES QUE REALITZEN TREBALLS DE REPARACIÓ O SERVEIS A LA
CALÇADA.
_____
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El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el protocol d’actuació pel que fa a
empreses que realitzen treballs de reparació o serveis a la calçada.
Hem observat que, en alguns passos de vianants i carrers del poble, la calçada presenta
esvorancs com a conseqüència d'una mala pavimentació després que s'han realitzat obres de
reparació de serveis.
Alguns veïns ens han manifestat la seva preocupació per aquestes deficiències i per aquest
deteriorament de l’espai públic pagat amb els impostos de tots i voldríem saber quins criteris
adopta l'Ajuntament per tal de garantir la perfecta reposició del paviment afectat quan aquestes
obres han acabat.
És per aquest motiu que els hi demanem:

Que ens indiquin quin protocol d'actuació disposen per comprovar que, després d'una
obra de reparació de serveis a la calçada, aquesta queda en perfectes condicions, sense
esquerdes ni esvorancs?

Quina és la figura, dins de l’Ajuntament, responsable de comprovar que s'ha dut a terme
escrupolosament aquest protocol?

Quines responsabilitats adquireixen les persones que intervenen en la comprovació
d'aquest protocol?

Si s'aplica algun règim sancionador contra les empreses adjudicatàries d’aquestes
obres quan no es compleix el protocol?

I si es fa alguna cosa respecte als empleats públics que intervenen i que no garanteixen
la perfecta reposició del paviment afectat?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment:”
1- Des de ja fa anys, crec que és el mateix que es feia servir quan vostè era alcalde, el
protocol es porta des de Serveis Tènics. Quan una empresa d’electricitat, aigua, gas,
telefonia... té que fer una rasa en la via pública, per temes d’una averia o estesa d’una
nova canalització, es fa signar la recepció d’un document que senyala les
característiques de materials, gruixos, piconat i acabat que té que complir per poder
garantir el màxim possible amb la seva resistència i durabilitat.
2- Són els tècnics i vigilant municipal qui fan la revisió abans d’iniciar les tasques, un cop
oberta la rasa i el dia que es fa el tapat i acabat, en aquestes operacions es vigila el
procés constructiu i els materials emprats, tenint cura de tot el procés i l’acabat final.
3- Respecte a les responsabilitats de les persones que vetllen en aquest protocol, són les
mateixes que tenen, quan realitzen qualsevol tasca tècnica de les que es fan a diari a
l’ajuntament.
4- Des de què estic jo al capdavant de la regidoria d’Espai Públic, no hem tingut que
procedir a cap règim sancionador, ja que en primer pas abans de sancionar es parlar
amb l’empresa, informar de les mancances o problemes a l’acabament i demanar a que
la feina es reparés o refés la feina feta.
5- A hores d’ara, com en el cas de les empreses no s’ha donat el cas.
En tot cas, si vostè fa referencia a actuacions de fa anys, sí que és veritat, que en algun
carrer tenim algun acabat que no correspon al que hauria de ser, i que poc a poc anem
intentant arreglar.”
_____
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13. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE COM ES GARANTEIX EL SERVEI DE
TRANSPORT PÚBLIC DES DE L’AJUNTAMENT DURANT LES FESTES
NADALENQUES.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre com es garanteix el servei de
transport públic des de l’Ajuntament durant les festes nadalenques.
Veïns del poble ens han informat que durant alguns dies de les festes nadalenques han tingut
problemes per utilitzar el servei de bus.
Concretament va ser durant el dia 25 de desembre, Nadal, l’1 de gener, Cap d’Any, i el dia 6,
Reis.
Aquestes queixes s’han produït, principalment, perquè són dies importants on es troben les
famílies per celebrar aquestes festes i vilatans del poble s’han trobat amb l’inconvenient que
familiars, sense vehicles privats i que viuen fora del municipi, una vegada arribaven a l’estació
de Renfe d’Arenys de Mar, no disposaven de cap servei de transport públic per venir fins a
Arenys de Munt. El mateix els ha passat a arenyencs que volien anar a visitar a familiars fora
del poble.
No tothom, sigui per temes de recursos econòmics o per una edat avançada, pot disposar d’un
vehicle privat per desplaçar-se.
Un servei públic, com és el transport que facilita el desplaçament i la mobilitat als ciutadans,
hauria d’estar en funcionament tot l’any i més en aquestes dates tan significatives per a tothom.
Sabem que els dies festius no laborables, baixa el volum d’usuaris que utilitzen el transport
públic, per tant podem entendre que no és mantingui aquests dies uns horari similars a la resta
de l’any, però sí que és garanteixin uns serveis mínims.
El passat més de desembre ERC va portar a Ple una moció per millorar la mobilitat al Maresme
i es va aprovar per unanimitat. Per tant, veient que aquest tema també preocupa a l’equip de
govern.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:

Que s’està fent des del Govern per garantir el servei del transport públic durant
aquestes Festes?”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu textualment: “L’actual conveni signat entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta i l’empresa de Transports Martí Colomer, no contempla el transport en els següents
dies festius:
25 de desembre
1 de gener
6 de gener
Aquest conveni signat el 31 de desembre de 2015, per successius períodes anuals fins un
màxim de quatre anys.
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Aquesta demanda també ha arribat a l’Ajuntament, i es tindrà en compte, i s’exposarà a la
propera reunió de seguiment. Intentant acordar, amb els altres municipis, un front comú per
aconseguir la possibilitat de establir un servei mínim, en aquestes dates.”

14. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA. ESTHER
SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER REPARAR EL MUR DE PEDRA SECA DE LA PEDRERA
DE CAN JALPÍ I EVITAR L’ENRUNAMENT DE LA CASETA DE LA PEDRERA.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el següent prec:
“Prec que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt,
càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per reparar el mur de pedra seca de la
pedrera de Can Jalpí i evitar l’enrunament de la caseta de la pedrera.
Les fortes ràfegues de vent del passat 19 de desembre ens han portat una mala notícia: el
moviment dels pins han fet caure el mur de pedra seca que hi ha a tocar de la Pedrera de Can
Jalpí.
Aquesta obra, realitzada a principis del segle XX, separava i protegia la caseta dels picapedrers
(de la pedrera) del rial. Aquesta caseta va ser usada pels treballadors de la pedrera durant
l'extracció de blocs de pedra per la construcció del port d’Arenys de Mar i també separava, en
aquell moment, la via del tren de càrrega que anava fins al port. Una via de la qual potser
encara queden senyals sota la sorra del rial. En aquest lloc també hi ha un antic hipogeu i una
enclusa de pedra on es forjaven els instruments de ferro que s’utilitzaven a la pedrera.
Per altra banda, les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic
referent identitari a molts territoris i han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles i
ramaders de gran valor, plenament adaptats als sòls i al clima. Més concretament, els murs de
pedra seca, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per
a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també
algunes espècies d'aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses). Els marges o
murs de pedra seca atalussen els pendents i aconseguint guanyar terreny on abans el pendent
ho impedia. Aquestes construccions permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com
retenir la humitat i prevenir l'erosió. Els marges són l'element més senzill i alhora el patrimoni
més comú de la pedra seca.
Ara, amb el mur caigut, hi ha un risc important que es produeixi una esllavissada que
arrossegui la caseta i els altres elements.
Al mateix temps, les pedres que han quedat al mig del camí representen un perill per vianants,
bicicletes i altres mitjans de transport que hi puguin circular.
Atès que aquest espai és municipal i atès que són uns elements històrics i tradicionals de com
es treballava i construïa fa més de 100 anys, també a Arenys de Munt.
Atès que, entenem, té un important valor sentimental, històric, d’investigació i de narració, per
tot els vilatans d’Arenys de Munt, sobre esdeveniments importants succeïts al nostre poble, i
mediambiental pels ecosistemes i especies animals i vegetals que en poden resultar afectades.
Els hi volem demanar:
1.
Que urgentment es reconstrueixi aquest mur de pedra seca, per evitar l’enrunament de
la caseta dels picapedrers.
2.
Que es faci de la forma tradicional, sense utilitzar els sistemes i materials actuals.
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Que s’introdueixin les mesures adients per evitar que els pins continuïn rebentant i
trencant el mur de pedra seca i que posen en risc la caseta.”
El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, diu textualment: “Estem d’acord en el seu
valor històric, però cal tenir em compte que aquests tipus de mur de pedra seca pateixen
esllavissades puntuals a tot arreu.
Tant aviat com sigui possible, i abans que es degradi més, esperem que dins la propera
setmana, es pugui reconstruir i evidentment de forma tradicional.
S’encarregarà als tècnics municipals que els hi pertoca, que facin una visita a l’espai i mirin
quines mesures viables podem engegar a fi de mantenir-lo en les millor condicions possibles,
respectant el seu valor històric i tradicional.”

15. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE EL MANTENIMENT EN LA IL·LUMINACIÓ.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“En el Ple de novembre vàrem fer un prec per tal d’arreglar problemes amb la il·luminació del
parc de Can Jalpí. També es va fer esment sobre la manca d’il·luminació al parc de la masia de
Can Borrell. I comentem avui que a principis de novembre, un vehicle va impactar contra un
fanal situat a la part alta del carrer les Sureres. El fanal malmès va ser retirat per evitar que
pogués ocasionar algun dany, però a dia d’avui encara no s’ha procedit a la reposició del
mateix.
En la notícia publicada al web de l’ajuntament el 24 de juliol de 2015, es feia propaganda de la
reducció del nombre d’averies en l’enllumenat públic. Que s’havien etiquetat tots els quadres i
punts de llums amb codi de barres per gestionar les incidències amb una aplicació informàtica. I
ja per últim es destacava l’acord amb el contracte de manteniment, on el termini màxim per a
què un fanal estigui sense funcionar, si no hi hagués comunicat d’avaria, seria de 9 dies.
El 29 de novembre, un veí del carrer les Sureres va comunicar la incidència a través de
l’aplicatiu web de l’Ajuntament “Repara Ciutat”. A dia d’avui, tampoc se li ha donat resposta a
les seves demandes.
És per això que preguntem:
En quin termini màxim es responen les incidències comunicades per l’aplicatiu web de
l’Ajuntament “Repara Ciutat”?
Quan es té previst la reposició del fanal que va ser malmès per l’impacte d’un vehicle i
l’actuació sobre els fanals de Can Jalpí i Can Borrell?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Pel que fa a les incidències de
l’aplicatiu del “Repara Ciutat”, se’ls intenta donar una rapida resposta, tot i això, de vegades i
dependent del tipus d’incidència, aquesta es pot demorar, de totes maneres, estem treballant
per millorar aquest aplicatiu, ja que estan detectades algunes mancances que cal millorar.
Pel que fa al fanal, com vostès ja diuen a l’enunciat, un fanal que estigui sense funcionar té un
termini màxim de 9 dies, és ha dir, una avaria té un termini màxim de 9 dies, en cap cas un
trencament d’un fanal. Quan hi ha un trencament d’un fanal, això segueix un procediment que
evidentment comença per la seva retirada en cas de perill; un cop fet això, cal saber si aquest
fanal ha caigut per alguna deficiència o per un accident amb algun vehicle, en aquest cas, es
posa en marxa tot el procés per demanar les responsabilitats a l’empresa asseguradora del
vehicle. Si, per al contrari, ha caigut per una deficiència, com pot ser la podridura de la base,
cal engegar el procediment de compra, on intervé, el pressupost del mateix, la seva autorització
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de despesa i que es disposi de la partida per la seva compra. Tant en un cas com en l’altre, el
procediment pot durar entre dos i tres mesos, en el cas del de les Suredes intentarem que
aquest estigui reposat no més tard del febrer.
Sobre els fanals de Can Borrell, ja s’ha començat a actuar en fanals i properament en les
balises, per tant, esperem tenir una millora d’enllumenat força aviat.
Pel que fa a Can Jalpí, tal com vaig comentar, es va fer la prova d’orientar fanals i no va donar
resultat positiu, per tant, i esperant quan es podrà fer l’actuació integral, ja que a hores d’ara no
sé donar-li una resposta amb data, el que es farà és fer un canvi de fanals per millorar la
il·luminació de la pujada cap l’arbre.”
El regidor Sr. Campasol pregunta, sobre els fanals etiquetats, que si hi ha un contracte que
garanteix un termini per reparar-los en 9 dies, per què no s’ha requerit aquesta reparació?
El regidor Sr. Castillo diu que ja posaran un fanal sí i un no. I creu que no estan inventariats.
Ara mateix no té aquesta informació, i ja donaran resposta, però el cert és que fa temps que
aquests fanals estan apagats.

16. PREC DEL GRUP CIU SOBRE EL COMPLIMENT DELS HORARIS D’AUTOBÚS.
La regidora Sra. Paituví formula el següent prec, exposant, que si bé ja hi ha una pregunta
sobre el servei d’autobús, aquí es tracta un tema diferent:
“El març de 2016, l’alcalde d’Arenys de Munt i l’empresa que ofereix el servei de bus entre els
dos Arenys, varen tenir una reunió per tal de millorar el servei, degut a les queixes registrades a
l’Oficina d’Atenció de la Vila, sobretot en referència als temps d’espera.
L’estudi de mobilitat urbana sostenible d’Arenys de Munt, amb un cost de 9.440 €, el 80% del
qual va ser assumit per la Diputació de Barcelona, justament feia un anàlisi força exhaustiu de
la línia de bus.
També es va fer una crida als usuaris, si ho creien oportú, per tal de fer arribar les queixes a
través de l’OAV, el Repara Ciutat o al correu de l’ajuntament i d’aquesta manera detectar amb
més agilitat aquests incompliments d’horaris.
Doncs bé, desconeixem si han rebut més queixes dels usuaris, perquè com bé recordaran, en
la instància que vàrem presentar l’octubre de 2015, els demanàvem tenir accés a les queixes
dels vilatans tramitades a l’OAV que per llei i com a regidors del consistori hi tenim dret, petició
sobre la què a dia d’avui seguim sense tenir-hi accés. Per tant, com que desconeixem si han
rebut més queixes dels usuaris, ja els hi fem saber que a nosaltres sí que ens han arribat i
aprofitem l’avinentesa per transmetre’ls-hi, i que d’aquesta manera puguin prendre les mesures
oportunes aprofitant les reunions que ja s’han mantingut i els estudis que, subvencionats o no,
han tingut un cost per el municipi.”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu que no li ha quedat clar el que estan
preguntant.
La regidora Sra. Paituví diu, concretament, que han rebut queixes dels usuaris sobre que
l’autobús no va a l’hora.
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El regidor Sr. Castillo explica, resumidament, el següent: “Des del mes de març de 2016 s’han
presentat 3 instàncies i 5 queixes o suggeriments a través del web municipal en el sentit
següent:
Instàncies:
- 1 queixant-se que els dies 25 de desembre, 1 de gener i 6 de gener no hi ha servei de
bus.
- 2 demanant una adequació d’horaris entre els trens procedents de Barcelona i el servei
de bus a Arenys de Munt (com que hi ha més afluència de trens que d’autobusos és
molt difícil de fer coincidir i evitar que les persones s’hagin d’esperar a l’estació).
Queixes i suggeriments:
- 3 demanen millores i ampliació dels horaris del bus fins més tard de la nit.
- 1 queixa per la conducció del conductor.
- 1 per diferents motius: queixa per la poca educació del conductor i “comenta descontrol
en els horaris dels busos en dies festius.”
Aquestes queixes es canalitzen a través de la Policia Local.
El regidor Sr. Sánchez diu que s’està implementant el gestor d’expedients i, fins i tot, als
regidors de Govern els costa accedir a la informació, doncs l’han d’anar demanant. Aquest
gestor d’expedients no és fàcil, la regidora Sra. Ballester ha treballat molt en aquest tema, i
espera que durant el 2017 es pugui obtenir.

17. PREC DEL GRUP CIU RELATIU AL PROTOCOL DE REBUDA DE S.S.M.M. ELS REIS.
La regidora Sra. Paituví formula el següent prec:
“El protocol de rebuda de S.S.M.M. els Reis el dia de la Cavalcada va variar fa uns anys, i
actualment la seva recepció es fa directament a la Plaça en comptes de fer-se a l’Ajuntament .
Després de copsar diverses inquietuds de la gent assistent a l´acte, i també per criteris propis,
vam poder constatar la inclinació per la recepció política al lloc natural de rebuda que és la
Casa Consistorial, com ja s’havia fet sempre per tradició. D´aquesta forma, i un cop lliurades
les claus a S.S. M.M. al balcó de l’Ajuntament, escenari alhora més protocol·lari, continuen el
camí fins la Plaça i un cop allí, ja poden començar a fer la recepció de les cartes dels nens
sense més preludis, no barrejant d’aquesta forma dalt l’escenari de la Plaça, el món polític i la
màgia de la Cavalcada i la il·lusió dels nens, dos mons que són alhora força contraposats.
Per tot això, sol·licitem la modificació de l’actual protocol, deixant-lo com estava estipulat per la
Cavalcada de Reis del 2018.”
La regidora Sra. Castillo diu que la seqüència històrica és que fa molts anys als reis els rebia
l’alcalde i el rector a la plaça de l’Església. Posteriorment, es va demanar que es fes al balcó de
l’Ajuntament. Què ha passat després? Doncs que les carrosses s’han fet més grans, hi ha més
públic, i l’empresa que la realitza, per motius de seguretat, va demanar tornar-ho a fer a la
plaça de l’Església. Malgrat tot, estan disposats a estudiar la possibilitat de tornar-ho a fer al
balcó de l’Ajuntament, sempre i quan es pugui fer amb totes les mesures de seguretat possible.

18. PREC DEL GRUP CIU PER LA NETEJA DE LA PENYA ENTRE EL PASSATGE I
CARRER DE LES SUREDES.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
“Donat que un veí va fer una instància per tal de netejar el bosc entre el passatge i carrer de les
Suredes, que també va tramitar a través del Síndic de Greuges, dies després de no tenir cap
notícia per part de l’Ajuntament.
Els fem el prec perquè es doni la resposta corresponent, ja que actualment l’estat d’aquest
espai està força malament.”
El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, diu textualment: “Aquesta zona verda, que es
composa de dos parcel·les amb un total 4.570 m2, la vaig visitar jo personalment junt amb el
cel·lador i el tècnic de Medi Ambient, i vam constatar el mal estat de l’espai.
A hores d’ara encara no s’ha donat resposta ja que estem valorant diferents opcions per
procedir a la desbrossa de l’espai, ja que aquest, per la seva tipologia, pendent i dificultat a
l’hora de fer les tasques que es tindran de dur a terme, té un cost molt elevat i cal buscar com
podem finançar aquesta actuació.” A continuació afegeix que, malgrat això, el que sí ha fet és
donar ordres per tal que es doni resposta a aquest veí.
El regidor Sr. Campasol aprofita per dir que a més l’aigua baixa lliure.
El regidor Sr. Castillo diu que ho tindran en compte.

19. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Ballester explica, resumidament, el següent: “Sobre la sortida del Govern que
s’ha comentat a l’inici, breument, volem dir que l’ajuntament no ha perdut una regidora, ha
perdut una tècnica. No suposeu que marxar significa tenir menys responsabilitat davant el
poble. No suposeu que significa que perdi estabilitat. No suposeu que significa treballar menys.
Nosaltres donarem suport a allò que es treballi pel poble amb el poble i amb vocació de país.”
El Sr. Alcalde indica que no iniciarà un debat ara sobre aquest tema.

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

_____

