AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 3/17

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia setze de febrer 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 i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que comencem el Ple ordinari de
febrer. Saluda a veïns i veïnes que ens acompanyen i també als regidors i regidores. Aquest
Ple tractarà temes de subvencions, en diferents àmbits, temes de planejament urbanístic, el
tema del plec de clàusules de la riera i tenim mocions en diferents àmbits d’actuació i els
precs i preguntes com sempre. És un Ple amb temes substancials i es demana agilitat, però
la llibertat d’expressió preval.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19/01/2017.
La regidora Sra. Castillo formula una esmena en el punt 5. MOCIÓ DEL GRUP PSC A
FAVOR DE LES PERSONES QUE TINGUIN SUBSCRITS CONTRACTES DE PRÈSTEC
AMB “CLÀUSULA SÒL”, pàg. 26, on diu:
“La regidora Sra. Castillo diu que igual com el PSC està sovint d’acord amb moltes
propostes del PdeCat, 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. “
Ha de dir:
“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.”
A continuació 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
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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 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 la regidora Esther Sánchez i jo mateix, 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 onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, PDeCAT, CUP i PP; dos vots en contra del regidor
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i la regidora Na Esther Sánchez i Sánchez.
El Sr. Alcalde indica que ja ho rebrà per via oficial, però en el registre de l’Ajuntament hi ha
un document del nou Secretari General de la CUP en el que s’adjunta certificat en el que
s’indica que l’única regidora que representa a la CUP en el municipi és la Sra. Ballester.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que ja els ho notificaran, però que si aquest certificat diu
això, no té cap validesa jurídica doncs el que ha de dir és que els han expulsat.

_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, exposa que la modificació es limita a
establir que les activitats s’han de realitzar en el municipi d’Arenys de Munt. Seguidament,
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que fruit de la necessitat d’adaptar-se als nous requeriments de la Llei de Subvencions
es van aprovar pel Ple de 10 de març de 2016 les Bases reguladores de la concessió de
subvencions en l’àmbit social en règim de concurrència competitiva, essent publicades al
BOPB de 9 de maig de 2016.
Vist que la Regidoria de Benestar Social proposa, en data de 6-2-2017, la seva modificació,
doncs després d’haver aplicat les bases en l’exercici 2016 s’ha pogut observar que entitats
que no realitzen la seva activitat al nostre municipi poden optar a aquestes subvencions, la
qual cosa no és coherent amb l’objectiu de les mateixes.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases o de la seva modificació del Ple
d’acord amb el que estableix l’art. 26 de les Bases d’Execució del pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació de les Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions
en l’Àmbit Social en Règim de Concurrència Competitiva, en la seva base 5a, amb el detall:
On diu: “Que les activitats es realitzin al terme municipal d’Arenys de Munt, o fora
d’aquest i dins de la província de Barcelona si repercuteix clarament en benefici del
municipi i/o dels seus habitants, sempre que complementin o supleixin la competència
municipal en la matèria.”
Ha de dir: “Que les activitats es realitzin al terme municipal d’Arenys de Munt”.
Segon.- Publicar al BOPB l’anunci de la modificació de les Bases reguladores de subvenció
en l’àmbit social, de conformitat amb el que estableix l’art. 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’art. 124.2 del ROAS.
Tercer.- Notificar a la regidoria de Benestar Social, al Departament Intervenció.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, dóna la benvinguda al públic assistent, que són
dos, i que li agradaria que fossin més. A continuació, diu textualment: “El Grup Municipal del
Partit Popular manifestem la nostra conformitat a la proposta de modificar les mesures
reguladores per a la Concessió de subvencions a l’Àmbit Social. Així doncs el nostre vot
serà favorable.”
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La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom.
Volem puntualitzar, al respecte del que diu la proposta de la regidora, que el que es porta a
modificar sí és coherent amb l’objectiu de les bases; perquè els objectius diuen textualment:
“Fomentar activitats i/o projectes que complementin la competència municipal i que, a més,
responguin a necessitats socials, assistència social i/o atencions benèfiques l’àmbit territorial
del municipi o, excepcionalment, en l’àmbit de la província de Barcelona.”
Per tant, si el que es vol és simplement eliminar l’opció perquè es volen concentrar el ajuts
en entitats del municipi, que es digui així tal qual i, en tot cas, que es modifiqui també l’article
1 i el tercer paràgraf de l’article 5.1 de les bases. O bé que es defineixi de manera més
precisa què vol dir “excepcional” i què vol dir “repercutir clarament en benefici del municipi” i
que alhora d’avaluar les propostes es tingui en compte.
Una altra cosa és que en ocasions passades s’hagi ajudat a una entitat no domiciliada a
Arenys de Munt que se sap que rep altres ajuts d’altres convocatòries; aleshores el que
pensem que cal és especificar més les condicions per a l’atorgament, filar més prim en
l’avaluació.
Nosaltres voldríem que davant d’aquests dilemes fóssim més detallistes i treballéssim més
fi, no que per evitar fer aquesta feina, talléssim d’arrel les oportunitats. I sobretot, en un món
de col·laboracions, solidaritat i acollida, ni tant sols ens volem imaginar que aquesta
modificació tingui res a veure amb allò de “lo nostre primer pels d’aquí”.
A nosaltres ens sembla correcte ajudar, si ho necessiten, a les entitats que calgui a què
realitzin les seves activitats de suport, ajut i cohesió a Arenys de Munt i en benefici de les
persones d’Arenys de Munt, sigui quina sigui la procedència de l’entitat. Fins i tot en un tema
tant sensible, el fet que arribin aires nous d’altres llocs i serveixi sanament per incentivar la
renovació i la millora de les entitats d’aquí o que ens complementem en les activitats que
oferim als nostres veïns i veïnes ens sembla positiu.
Per això votarem en contra.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “En el Ple del 10 de març del 2016 es van aprovar
les bases de subvencions en l’àmbit social.
Avui es torna a portar a Ple amb l’objectiu de modificar el punt 5 d’aquestes bases de
subvencions.
En l’expedient que es porta a Ple, després de revisar el document de les bases modificades,
veiem que el punt 5 no s’ha modificat i resten igual que les actuals, suposem que es tracta
d’un error perquè en la proposta de la Comissió Informativa que es troba en el mateix
expedient, sí que està especificat el punt que es modifica.
Actualment poden optar a aquestes subvencions les entitats del poble d’Arenys de Munt,
però també les entitats de fora del poble i dins de la província si surten beneficiats tant el
municipi com els seus habitants. I a partir d’ara, amb la modificació del punt 5, només
podran optar les entitats i associacions que realitzin la seva activitat en Arenys de Munt.
Quan ens vam reunir amb la regidora de Benestar Social per tractar el tema de les
subvencions, ens va manifestar que no trobava just que es poguessin presentar entitats que
no fossin del poble.
Incloure a entitats del fora d’Arenys de Munt, redueix la quantia que podrien rebre entitats
del poble i més quan l’objectiu de les mateixes bases és finançar i ajudar a les entitats que
realitzin una tasca social en el poble.
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Però amb aquesta modificació nosaltres considerem que no només és podria augmentar la
quantia de les subvencions, sinó perquè podrien entrar més entitats d’Arenys de Munt en
aquesta valoració.
Per tant, com sempre que s’ha tractat aquest tema en el Ple, nosaltres hem donat tot el
nostre recolzament a totes les iniciatives i accions que és prenguin que vagin destinades a
fer costat a les nostres entitats, per la bona tasca que fan tant socialment com en altres
àmbits.
També demanem, en un exercici de transparència i aprofitant que tenim un nou portal web
sobre aquesta qüestió, que aquestes bases es fessin públiques en aquest portal web a més
d’informar per correu electrònic a totes les entitats. Hauria de ser una proposta d’acord el
que s’informi a les entitats i associacions del poble susceptibles de poder participar en
aquestes bases.
I el nostre vot serà favorable a aquesta modificació.”
La regidora Sra. Castillo diu que les bases estan penjades al web municipal i es podrien
penjar a l’apartat de Benestar social, però que seria duplicar. També diu que tots aquells
apartats que puguin entrar en contradicció amb aquesta modificació, es modificaran. Però
que la intenció no és no ajudar a gent de fora del municipi, doncs ja s’està fent amb altres
projectes, treballant amb entitats d’altres municipis.
La regidora Sra. Sánchez li dóna les gràcies per la resposta però que, a més, li interessa
que es doni informació de les bases per correu electrònic a les entitats.
La regidora Sra. Castillo informa que ja es fa i que es dóna suport a les entitats que ho
sol·liciten o ho necessiten. A més, moltes vegades hi ha entitats a les que s’ajuda a
complimentar la documentació.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Camps dels grups ERC,
PDeCAT, PSC i PP; i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez; i un vot en contra de la regidora Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, del grup CUP.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES DE SUBVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL.
La regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, indica que es tracta de solventar les
al·legacions presentades per un vilatà: una d’elles és un error material respecte a què les
bases diuen concurrència no competitiva i, tal i com s’indica en altres parts de l’expedient,
ho són, i és un error. També s’aclareix que no es subvenciona l’IBI sinó que aquest és un
valor de referència per fixar la quantia de la subvenció i que del que es tracta és d’ajudar a
famílies amb dificultats econòmiques. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
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“Vist que des de la Regidoria de Benestar Social es van treballar unes bases de subvenció
per a donar ajuts a persones amb dificultats econòmiques i a persones que viuen en finques
que han esdevingut inhabitables per causes de força major, que van ser aprovades
inicialment per acord de Ple de data 22-12-2016 i publicades al BOPB de data 4-1-2017.
Vist que finalitzat el termini d’exposició pública, s’ha presentat una al·legació per part del Sr.
J.J.M., amb registre d’entrada núm. 383/2017, en data de 23 de gener, relativa a què en les
bases s’incompleix l’art. 2.1 Llei 38/2003 sobre els tres requisits que cal que es donin
simultàniament per tal de realitzar la disposició dinerària que pretén l’Ajuntament; que la
base 2a indica que el procediment d’atorgament serà el de concurrència no competitiva, i
aquest procediment és contrari a l’art. 22 LGS, doncs hauria de ser per concurrència
competitiva; que la base 3a preveu una subvenció a finques que hagin esdevingut “totalment
inhabitables”, essent aquest redactat confús, i finalment, que les bases contradiuen els arts.
9.1 Llei Hisendes Locals i 2.4g) Llei 38/2003, motiu pel que sol·licita que no es continuï la
tramitació d’aquestes bases de subvenció per ser contràries a la Llei de Subvencions i Llei
d’Hisendes Locals, i que es doni aclariment a la base 3a, i que no es continuï mantenint
aquesta línia de subvenció.
Vist l’informe jurídic emès en data de 6-2-2017.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases reguladores del Ple d’acord amb
el que estableix l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
La Comissió Informativa proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. J.J.M., en el sentit d’esmenar
l’error material detectat en la redacció de la base 2a pel que s’indica que el procediment
d’atorgament de subvenció és “de concurrència no competitiva”, per tal d’indicar que és “de
concurrència competitiva”, tal i com queda de manifest en tots els documents que figuren a
l’expedient, com ara: l’informe de Secretaria de data 21-12-2016, com en l’Informe
d’Intervenció de la mateixa data, com en el punt primer de l’acord del Ple d’aprovació inicial
de les bases de data 22-12-2016, i per últim en la publicació de l’edicte d’aprovació de les
bases al BOPB.
Segon.- Desestimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. J.J.M., en el sentit de què el
que subvencionen aquestes bases no és l’IBI i, per tant, no s’estan creant beneficis fiscals
respecte aquest impost, ni s’està incomplint la LHL ni LGS, doncs el que es subvenciona és
la situació de dificultat econòmica del sol·licitant, per tal d’ajudar a poder fer front a què
puguin cobrir necessitats bàsiques, essent l’import de l’IBI, un valor de referència respecte al
màxim de l’import a atorgar, i per tant, l’objecte i finalitat de la subvenció reuneix els requisits
de l’art. 2.1 Llei 38/2003.
Tercer.- Informar que el sentit de la línia II de subvenció és poder donar ajut econòmic a
aquelles persones que, tenint una vivenda habitual a Arenys de Munt, durant l’any de la
convocatòria, aquesta, per motius de força major, esdevingui inhabitable.
Quart.- Aprovar definitivament, per acord de Ple, les Bases Reguladores per a l’atorgament
de subvencions de Benestar Social, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
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el text íntegre de les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes
legals.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS. Així com publicar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Simplement volem
expressar el nostre vot a favor i remarcar que ens queda clar que estem subvencionant
situacions de dificultats econòmiques, per tant, traves les mínimes imprescindibles en aquest
tema; que tots sabem quina és l’arrel d’aquest ajuts però que en qualsevol cas l’IBI és un
valor de referència per establir aquestes subvencions (com ho podrien ser altres factors
d’empobriment en la situació econòmica i social actual, com els preus de la llum, per
exemple) i no l’objecte a subvencionar. Vot a favor.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Veiem que en aquestes al·legacions
s’estan plantejant qüestions de legalitat econòmica, regulades en la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i en la Llei General de Subvencions.
Hauria estat important que des del Dep. Intervenció de l’Ajuntament també s’hagués realitzat
un informe respecte d’aquestes qüestions plantejades, ja que, ara com ara, només se’ns
dóna una interpretació d’aquestes bases de subvenció des del punt de vista del Dep. de
Secretaria i semblen unes al·legacions, plantejades per un veí, versemblants i ben
qüestionades.
L’informe que s’ha realitzat des del Dep. de Secretaria de l’Ajuntament s’apropa més a uns
aclariments sobre les bases reguladores d’aquestes subvencions que no pas a una resposta
jurídica, quan s’està dient que en aquestes bases el que s’està subvencionant és la situació
de dificultat econòmica del sol·licitant, sent l’import de l’IBI un valor de referència respecte al
màxim de l’import a atorgar. Pensem que aquests aclariments s’haurien hagut d’incorporar
en les bases, aprofitant aquestes al·legacions que s’han presentat, ja que, si de la lectura de
les bases apareixen dubtes per part de vilatans, vol dir que no les vam redactar de forma
totalment correcta i interpretable.
De l’al·legació que s’accepta, que el procediment per atorgar les subvencions ha de ser per
concurrència competitiva, se'ns diu que es tracta d'un error material i que, efectivament, la
concurrència sí és competitiva.
Llegint les al·legacions i mirant la llei, interpretem que el que s’està plantejant en l’al·legació
és una qüestió de fons, ja que perquè la subvenció sigui competitiva falten tots els elements
que establirien la naturalesa competitiva de la subvenció.
Faltaria indicar quins seran els criteris per a establir una prelació i faltaria indicar, també,
quins seran els criteris de valoració. També s’hauria de fer una comparació entre les
sol·licituds. En canvi, la base 4 estableix un mecanisme de repartiment "entre tots els
sol·licitants" i, si cal, un prorrateig, sent un sistema igualitari i no competitiu. Aquest sistema,
veiem, que es qüestiona en aquestes al·legacions.
És cert que en l’Informe d’Intervenció de la proposta inicial s'indicava que és "de
concurrència competitiva" i que també es limitava a reproduir les exigències de l'article 17 de
la Llei de General de Subvencions, però, ens sembla que no entrava a valorar si les bases
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informades s'ajustaven o no a aquesta llei sinó que simplement ho afirmava sense fer cap
tipus de valoració. No ens agradaria, per aquesta qüestió administrativa i per no haver
acabat de redactar bé aquestes bases, en la part tècnica, que ara ens trobéssim en una
qüestió que impedís atorgar les subvencions per una qüestió tècnica a les persones que ho
puguin necessitar. Potser hauria estat interessant que haguéssim pogut incloure en
aquestes bases els criteris de valoració i com es farà la comparació i la prelació per fer
l’atorgament d’aquestes subvencions.
Però, és que en aquestes bases de subvenció en l’àmbit de benestar social, en la resposta
que s’està donant per resoldre aquestes al·legacions, s’interpreta que només es pot ser
beneficiari d’aquestes subvencions si s’és propietari d’habitatges. Amb la qual cosa s’està
excloent d’aquestes subvencions a tots els arenyencs que no tenen habitatges en propietat.
I en aquest sentit aquest fet és discriminatori.
I aquí vull recordar que en la nostra intervenció del 22 de desembre vam incidir en el fet que
aquestes subvencions s’haurien d’estendre a totes les famílies que paguen lloguer pels seus
habitatges, ja que a aquestes famílies d’una forma o altra se’ls hi acabarà imputant l’IBI
d’aquest habitatges i l’IBI també pot ser un valor de referència per aquestes famílies. El fet
de només incloure a les famílies que tenen habitatges en propietat, pensem, és
discriminatori per una altra part de la societat arenyenca, quan, en principi, pot semblar que
les famílies en lloguer poden estar més necessitades que no pas les famílies que són
propietàries.
I si, per aquesta subvenció, s’està discriminant a una altra part de les famílies del poble,
potser estem fent alguna cosa malament i ara teníem una oportunitat de millorar les bases i
de resoldre aquestes qüestions.
Per altra banda, en la línia II de subvenció, que és la subvenció que es dóna a les famílies
que: visquin en finques que hagin esdevingut totalment inhabitables (lectura literal de les
bases), l’al·legació ens sembla totalment pertinent, perquè una família no pot viure en un
habitatge totalment inhabitable, per una qüestió de seguretat. I aquesta condició s’hauria de
garantir per part de l’Ajuntament, més que no pas donar una subvenció pel fet de viure en un
habitatge inhabitable.
També vull recordar que aquest tema ja el vam evidenciar en la nostra intervenció en el Ple
del 22 de desembre, posant a sobre de la taula altres solucions abans que la subvenció per
aquest tema.
Per tant, es podia haver aprofitat aquesta al·legació, que s’ha presentat ara, per modificar el
reglament ajustant-lo a aquestes qüestions plantejades, més que no resoldre’l de forma,
gairebé automàtica amb un informe de Secretaria.
Nosaltres, en el Ple del 22 de desembre vam votar a favor de l’aprovació d’aquestes bases.
Pensem que són necessàries, però també pensem que són millorables i ho vam dir en
aquella intervenció.
Tornarem a votar a favor de l’aprovació de la proposta que es presenta, perquè és una
proposta que, també, la vam presentar nosaltres quan vam treballar les Ordenances Fiscals
i que es va acceptar.
Votarem a favor perquè estem satisfets que aquestes bases s’hagin treballat amb rapidesa
per part de la Regidoria de Benestar Social, buscant el consens de totes les formacions
polítiques, i perquè pensem que aquestes Bases són necessàries per ajudar a les famílies
del poble que s’han trobat amb una situació sobrevinguda de pobresa per un acomiadament,
o una finalització de contracte inesperat, que redueixi dràsticament els seus ingressos.
Tot i això, no podem obviar que aquestes bases són millorables, com posen en evidència les
al·legacions que s’han presentat, i que, tal com tothom va assumir, hi ha el compromís de,
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pel proper any, veure com evoluciona la seva aplicació, per poder-les continuar millorant.
Proposem que els aclariments que s’han fet en la resposta a aquestes al·legacions i les
mateixes al·legacions serveixin per millorar aquestes bases de cara al futur.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular només afegirem que es portin les mesures necessàries en els moments que
pertoquin. Dit això el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom. Aquest punt fa referència al punt 6 del Ple ordinari del mes de desembre,
on el nostre grup municipal ja va manifestar la seva opinió al respecte. Per la qual cosa,
intentaré no allargar-me en l’exposició d’avui.
En el Ple de desembre, bàsicament, vam argumentar tres raons per les quals no estàvem
d’acord en la proposta que se’ns presentava.
La primera, perquè el contingut de les bases reguladores les quals disposàvem el dia del Ple
eren: “BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE
L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI
HABITUAL.” I no només era el títol que era incorrecte, com ens va dir la regidora de
Benestar Social, sinó que l’objecte de la subvenció deia textualment: “l’objecte d’aquestes
bases és la regulació de l’atorgament de subvencions sobre l’import de la quota líquida de
l’impost sobre béns immobles corresponent a l’habitatge habitual mitjançant dues línies de
subvenció”. No va ser fins l’endemà del Ple, que se’ns va fer arribar les bases reguladores
que avui portem a Ple per la seva aprovació definitiva. Com comprendran, encara que
només sigui per responsabilitat política, no votarem a favor d’unes bases que en el dia del
Ple no les teníem a la nostre disposició.
Com diu l’informe jurídic de Secretaria, responent a les al·legacions que ha presentat un veí
d’Arenys de Munt, el que es subvenciona no és l’Impost de Béns Immobles (IBI). És per això
que demanem a l’equip de govern que deixin d’enganyar a la gent del poble. No hi ha cap
subvenció a l’IBI. L’única realitat respecte a l’IBI és que s’ha incrementat un 7,58% respecte
l’any anterior, i que aquest increment afecta a tothom. Independentment del poder adquisitiu,
siguin pobres o rics. Tota la resta és fum, fum, fum, i per explicar històries ja tenim els
monòlegs per les festes nadalenques.
La segona raó, és que el Partit Demòcrata d’Arenys de Munt, sempre hem defensat
col·laborar amb les entitats de caire social del nostre poble i no competir-hi. És per això que,
en el pressupost del 2017 que s’ha aprovat aquest mes, vam demanar que es reconegués la
bona tasca que fan tots els voluntaris de les entitats socials del municipi mitjançant una
subvenció directa, tal i com ja havien tingut fa uns anys. Com ja és sabut, aquesta proposta
no se’ns va acceptar, tot i així, continuarem treballant perquè se’ls hi reconegui la seva feina.
Finalment, la tercera raó era, tal i com diu l’informe de Secretaria, els motius de les bases
d’aquestes subvencions són d’ajuts socials, i d’aquí que el seu nom sigui de “benestar
social”. És per això que vam recordar que ja teníem un reglament municipal de prestacions
econòmiques de caràcter social, i que si algun del potencials beneficiaris d’aquest reglament
en quedés fora, es modifiqués enlloc de duplicar-ho amb unes noves bases de subvencions.
Tenint en compte que no és possible ajudar a les persones en situació de risc d’exclusió
social, a través de les entitats socials del nostre poble; i sent conscients que aquestes
persones necessiten ajuda, i que a dia d’avui, l’única via és a través d’unes bases de
subvencions, no ens hi podem oposar. Tanmateix, demanem a la regidora de Benestar
Social, que ja que el reglament actual no s’ajusta a la normativa i s’ha de convertir en unes
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bases de subvencions, com a mínim, no dupliquem bases i treballem per agrupar-les en
unes soles bases de subvencions en matèria de benestar social. De manera que el
departament de Benestar Social sigui més eficient i evitem un sobre esforç als tècnics
d’aquest departament que, de per sí, ja van prou saturats de feina i no van precisament
sobrats d’efectius.
Si la regidora Castillo es compromet ha treballar per agrupar les bases de subvencions en
matèria de benestar social en una de sola, el nostre vot serà favorable. En cas contrari ens
abstindrem.”
La regidora Sra. Castillo diu que s’ajustaran sempre al que digui la Llei, igual que ells farien
si estiguessin en el seu lloc. Si es va aprovar, per unanimitat, un reglament, que va ser
consensuat i participat de tots els grups municipals, és perquè des d’Intervenció i Secretaria
es va dir que és el que calia fer. I si ara la normativa ha canviat i cal que es redactin unes
bases, doncs es redacten i faran que el màxim d’ajudes estiguin englobades en aquestes
bases. Això no és una decisió política o del Govern, vostès farien igual que nosaltres, farien
el que diu la Llei en cada moment, no és un caprici. Li diu que dient això no ajudarà més als
treballadors i així no treballaran tant, li diu que ella tampoc té cap ànim de fer treballar més
als treballadors, tot el contrari. Volen, justament, que estiguin a gust i que facin el que toca
en cada moment. El més important és el fons, i no tant el redactat. Per això agraeix al Sr.
Jiménez que, malgrat l’error material detectat, hi votin a favor, creu que s’ha de mirar la
necessitat i en aquest moment l’objectiu és aquest. Agraïda no només pel seu vot afirmatiu,
també els ho agraeix a la resta de regidors, sinó perquè sempre aporta coses positives en
l’àmbit social.
Aprofita per indicar-li al Sr. Jiménez que li ha semblat entendre que no s’havien posat criteris
d’atorgament en aquelles bases i li recorda que hi havia un escalat en relació als membres
familiars. Quan hi hagi aquesta convocatòria i rebem les peticions, vostès seran còmplices
amb nosaltres de l’atorgament de les quantitats en aquests veïns que ho demanin. Ho faran,
com sempre, de forma transparent i de forma participada. Respecte la línia de subvencions
a persones que viuen en habitatges inhabitables, no és ben bé el que ha dit, sinó que són
aquelles persones que en un moment donat se’ls hi cala foc a casa seva, es queden sense
res, i és aquí quan ajudem. És això, puntualment. No és que estiguin vivint de forma
continuada en un habitatge que no està en condicions. I en quan a l’ampliació de donar ajuts
a les persones que es troben en règim de lloguer, primer comencem per propietaris i no li
rebutja la seva proposta, però de cara al futur. També li recorda que a nivell comarcal es
donen ajudes a les persones que estan de lloguer. Justament ara estan en període
d’atorgament d’aquests ajuts.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Donem les gràcies [a la regidora Castillo]
pel reconeixement que ha fet al nostre grup. Sempre que podem fem les nostres aportacions
i l’única cosa que estem dient és que hi ha millores a fer i que aquestes millores ja les
anirem treballant tal com va haver-hi el compromís de fer-ho. Quan sigui el moment ja ens
trobarem i segur que ho podrem incorporar de cara a propers exercicis.”
El regidor Sr. Tarrés diu que: o s’explica malament o la regidora de Benestar Social no
l’escolta quan parla. En cap moment hem dit que no s’ajustessin a la Llei, tot el contrari, no
estem en contra que en el seu dia es fes un reglament, de fet, l’únic que diem és que la
normativa canvia i ens hem d’adaptar amb unes bases de subvencions i aprofitar i englobarho tot en un. Precisament pel que ha dit en el punt anterior, que no volia penjar les bases a
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dos llocs per no duplicar-ho, doncs precisament és això, es tracta de no duplicar bases i ser
més eficients i la pregunta era molt concreta: si vostè es compromet a ajuntar les bases
totes en una sola. Simplement això. Ja veig que no ens vol contestar.
La regidora Sra. Castillo diu que li ha respost que sí, que si ho poden agrupar tot en unes
úniques bases, incloent aquestes, evidentment que sí.
El regidor Sr. Tarrés li diu que ella sap que sí que es pot, que és qüestió de voluntat política.
La regidora Sra. Castillo respon que sí, que quantes vegades li ha de dir.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA DE
COL·LEGIATS.

NOMENAMENT

DE

REPRESENTANTS

EN

ÒRGANS

El Sr. Alcalde llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 14/07/2015 i en compliment de
l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, va nomenar els representants de la
corporació en diferents consells sectorials, òrgans supramunicipals, fundacions privades,
associacions, mancomunitats, consorcis i entitats urbanístiques.
Vist que, des del primer nomenament de representants, s’han produït diversos canvis, ja fos
per ampliar el número de representants de la Corporació davant d’aquests òrgans
col·legiats, (acord de Ple de data 21/01/16), ja fos per fer noves delegacions en regidors de
Govern (acord de Ple de data 13/10/2016).
Vist que per Decret 6/17, de data 13/01/2017, l’alcaldia presidència ha deixat sense efecte
les delegacions de competències efectuades a favor de la regidora Sra. Fuensanta Maria
Ballester i Jiménez, la qual cosa suposa que cal modificar el seu nomenament com a
representant suplent davant diversos òrgans col·legiats.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials, a proposta de l’alcaldia presidència,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la representació municipal en els següents òrgans
col·legiats, quedant aquesta de la següent manera:
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME:
ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA (Titular) / JOAN RABASSEDA I FERRER (Suplent)
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS (Titular) / ANTÒNIA
VILA I PAITUVÍ (Suplent)
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CONGIAC: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS (Titular) / MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER
(Suplent)
Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a
l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
El Sr. Alcalde indica que de fet els regidors ja es donen per notificats i així constarà en l’acta.
Seguidament, demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Avui es torna a portar a Ple el canvi de
nomenaments en òrgans col·legiats. Aquesta proposta, que pot semblar que és un tema
només burocràtic sense una gran rellevància, nosaltres considerem que és molt important
estar ben representat en tots els òrgans, estaments i institucions, per poder defensar millor
els nostres interessos pel consistori i per al poble.
Aquesta és la quarta vegada que es presenten canvis en òrgans col·legiats per part d’aquest
Govern. En data 14 de juliol del 2015 va ser la primera vegada que és va portar a Ple
aquests canvis, totalment lògics per ser la constitució del nou Consistori després de les
eleccions municipals. La segona vegada va ser en data 21 de gener del 2016 per la
incorporació al Govern municipal de la regidora Maria Ballester. El tercer canvi de
nomenaments va ser el 13 d’octubre del 2016 pel canvi de competències delegades de
l’alcalde cap al regidor Àngel Castillo en assumptes de Medi Ambient.
Ara estem davant la quarta modificació i està motivada per la sortida del Govern de la
regidora Ballester després de només un any d’haver pactat amb ERC i PSC la seva entrada
al Govern.
Com hem manifestat en les altres ocasions que s’ha portat aquesta proposta a Ple, veiem
que alguna cosa no va massa bé en aquest Govern. Massa canvis, massa improvisacions,
massa dependència de un soci de Govern que al final ha demostrat el que nosaltres
preveiem: que només s’han preocupat pel seus interessos personals i no pel bé comú de
tots els veïns d’Arenys de Munt.
És evident que si no fos per aquesta sortida del Govern de la regidora Ballester, avui no
s’hauria de tornar a fer aquesta modificació, amb els costos administratius amb pèrdua de
temps per funcionaris que això implica i que acabem pagant entre tots.
Quatre vegades s’ha canviat de representants municipals en òrgans col·legiats i encara no
hem arribat a dos anys de Govern, encara no hem arribat ni a la meitat del mandat. Esperem
que aquesta sigui la darrera vegada que haguem de votar sobre aquest tema, perquè ens
estalviarem costos i sobretot perquè no podem donar aquesta imatge d’improvisació i de no
saber cap a on van. El nostre vot serà d’abstenció.”
El Sr. Alcalde diu que justament ara es podria fer debat sobre eficiència i estalvi en la gestió
administrativa, però no entraran en aquest debat. Es fa aquest canvi doncs és necessari per
normativa.
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
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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, PDeCAT i PSC; i tres abstencions, dels regidors En Ramon Planas i Camps, del
grup PP, i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE
LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL
RESPECTE A LA REGULACIÓ D’USOS I PARÀMETRES D’ORDENACIÓ.
El Sr. Alcalde indica que en aquest punt es fa una correcció d’errades materials i es
modifiquen aspectes respecte l’aprovació inicial per donar compliment a diversos informes
rebuts, com el de la Comissió d’Urbanisme, i per l’al·legació presentada. Concreta que s’ha
modificat el fet de limitar la zona d’ús de càmping, que feia la redacció inicial, doncs així ho
va informar Urbanisme i ara està permès en tot el municipi, sempre que es donin els
requisits determinats. També s’ha equiparat un ús a zones adjacents. Respecte a les places
d’aparcament, s’han modificat el nombre mínim de places necessàries per implantar
activitats, per afavorir aquest fet. I per l’al·legació presentada, s’accepta l’ús d’aparcament
en la zona A6. Tècnicament no són modificacions substancials i, per això, l’aprovació
segueix la seva tramitació. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 12-2-2015 va aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt la qual té per objecte adaptar-se
als requeriments actuals, tant pel que fa als usos permesos, com a determinats aspectes de
la regulació de l’edificació i la va sotmetre a exposició pública per termini d’un mes,
mitjançant anuncis en el BOP, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler
d’edictes i al web municipal, sol·licitant, de forma simultània, els informes que determina l’art.
84 del Decret Legislatiu 1/2010, als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials i audiència als municipis confrontants.
Vist que aquest acord es va publicar al tauler d’edictes del 16-2-2015 al 16-3-2015, al web
municipal des del 4-3-2015, a El Punt de 23-2-2015 i al BOPB de data 27-2-2015, i es van
enviar notificacions als Ajuntaments confrontants al febrer de 2015, i es van sol·licitar els
informes a organismes afectats, havent rebut alguns d’ells indicant esmenes a realitzar.
Vist que en data de 13-3-2015 des de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del
Dpt. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es notifica que, prèvia a
l’aprovació inicial, en aquest cas cal tramitar l’avaluació ambiental estratègica ordinària.
Vist que finalitzat el termini d’exposició pública, es va presentar una al·legació per part del
Sr. C.C.C., amb registre d’entrada núm. 1064/2015, de 13 de març, que va ser desestimada.
Vist que s’ha redactat la modificació, arrel de la incorporació de les prescripcions indicades
en els informes emesos, del text inicial de modificació puntual de la regulació d’ús i
paràmetres d’ordenació.
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Vist que s’ha presentat l’Estudi Ambiental Estratègic i aquest compleix amb els requisits
mínims establerts a l’art. 70 del Reglament d’Urbanisme i a l’Annex 4 de la Llei 21/2013.
Vist que per acord del Ple de data 30-6-2016 es va aprovar inicialment la modificació,
efectuant les oportunes publicacions al BOPB de data 14-7-2016, al Punt Avui el 8-7-2016, i
es tramita la sol·licitud d’informes sectorials pertinents.
Vist que en data de 5-8-2016 es rep informe favorable de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya i en data de 8-8-2016 es rep informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Vist que en el termini donat a l’efecte, es va presentar al·legacions amb registre d’entrada
núm. 2835/2016, de data 8-8-2016, per part de la Sra. E.A.M..
Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts. 96 i
97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost i
modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Examinats els informes de Serveis Tècnics respecte la resolució d’al·legacions i l’aprovació
provisional de la modificació.
Examinat l’informe emès pel Secretari Accidental sobre la normativa i el procediment legal
aplicable a la tramitació.
Presentada la proposta del Regidor d’Urbanisme en data de 6-2-2017, la Comissió
Informativa proposa:
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. E.A.M., amb registre
d’entrada núm. 2835/2016, de data 8 d’agost en el sentit de què s’accepta l’ús d’aparcament
a la zona A6 per tal d’equiparar els usos amb les zones adjacents.
Segon.- Desestimar parcialment l’al·legació presentada per la Sra. E.A.M., respecte la
proposta de modificació de la parcel.la mínima de la zona A6 per no ser objecte de la
present modificació del PGOUM. Així mateix, s’informa que segons l’art. 162.4 PGOUM, les
parcel·les construïdes abans de l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries que no
compleixen els requisits mínims, seran edificables segons els paràmetres de la zona.
Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt,
relativa als usos i paràmetres d’ordenació, la qual té per objecte adaptar-se als requeriments
actuals, tant pel que fa als usos permesos, havent fet els canvis oportuns per la incorporació
de l’al·legació estimada parcialment i la correcció de les errades materials detectades, que
en cap cas poden ser considerades substancials.
Quart.- Trametre còpia del projecte aprovat provisionalment i de l’expedient tramitat a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva tramitació, fins a la seva
aprovació definitiva si s’escau.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
_____
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular hem comprovat els informes positius pel que aquest punt fa referència. Per motius
d’optimització i fer més àgils els Plens. No repetiré els informes que tots hem pogut
comprovar, el que sí vull fer referència és a l’al·legació d’un vilatà.
Cita a l’al·legació dos apartats i un d’ells es desestima, en el cas d’aparcaments és acceptar
per equiparació d’usos amb les zones adjacents, sabem quina és la normativa però creiem
que no es tindria que desestimar la part que fa menció a la de modificar la parcel·la mínima i
poder permetre l’activitat industrial, posar en marxa els mecanismes necessaris per poder
donar ús d’aquesta parcel·la.
El nostre vot serà d’abstenció a l’estar d’acord amb l’apartat d’aparcaments, però no veiem
bé que es desestimi la modificació de la parcel·la mínima i no es doni cap alternativa per
acceptar o posposar l’aprovació de l’altre modificació.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “No veiem motiu per no
votar a favor; tot i que sí volem advertir, pel que fa als usos en termes generals, que el poble
que volem ha de tenir un model turístic, lúdic i d’oci el màxim de respectuós amb el territori i
la vida dels veïns i veïnes, el mateix volem per les zones comercials i els aparcaments i que
al darrere de l’aprovació de cada projecte que es presenti es faci una reflexió sobre el
creixement i sostenibilitat per tal que no tornem a caure en els errors comesos en zones com
els Ruals. Vot a favor.”
El Sr. Alcalde respon que comparteixen la visió de poble, doncs tampoc el volen massificat.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Aquest és un tràmit més en aquesta
modificació de les normes urbanístiques del Pla General, uns tràmits que van començar al
febrer del 2015.
En aquell moment, des de la CUP, ens vam posicionar en contra de la modificació perquè
enteníem, resumint, que no es tractava d’una modificació ‘puntual’ del Pla General quan
s’estaven modificant 33 articles en aquell moment, perquè consideràvem que faltaven
documents a l’expedient, perquè consideràvem que s’estava fent una modificació encoberta
del Pla General i perquè en el usos esportius s’hauria hagut d’ajustar al que determina la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Posteriorment es van presentar al·legacions per un veí i des de diferents departaments de la
Generalitat es van realitzar tot un seguit d’informes amb prescripcions. També, des del Dept.
de Territori i Sostenibilitat, es va informar que abans de fer l’aprovació definitiva calia
disposar de l’Estudi Ambiental Estratègic, de tal forma que va obligar a aquest Govern a
replantejar aquella modificació i plantejar-ne una de nova, ara ajustant-se a la legalitat i
incorporant tots els documents que li faltaven.
El 30 de juny es va tornar a portar a Ple i nosaltres, seguint el criteri inicial de la CUP, vam
tornar a votar en contra.
Ara veiem que un altre veí ha presentat al·legacions, que s’accepten parcialment, ens
alegrem per la part que s’ha acceptat, però pensem que també tenen raó en la part que se li
han desestimat quan demana una parcel·la mínima de 800 m2 per poder realitzar un ús
industrial, quan en una parcel·la veïna aquest mínim no hi és. Pensem que es podia haver
baixat aquest mínim.
I el tràmit continua.
Nosaltres, en coherència amb les mateixes votacions que hem fet des de la CUP, des de
l’inici de tot aquest expedient ara fa dos anys, continuarem votant en contra ja que
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continuem pensant que estem davant d'una modificació important del Pla General, o sigui,
d'una 'revisió' encoberta vestida de 'modificació' i hauria estat convenient intentar aconseguir
el màxim consens en la tramitació i aquest consens ni s'ha treballat ni s'ha fet cap exercici
de participació, ni política ni ciutadana, ni s'ha donat cap informació en els darrers Consells
d'Urbanisme.
S'hauria hagut d'informar, s'hauria hagut de donar la possibilitat que tots els vilatans
haguessin pogut fer propostes, especialment els afectats, i s'hauria hagut de fer una
tramitació participativa molt més propera a la que es va fer quan es va realitzar el Pla
General.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Degut a la modificació
del Pla General d’Ordenació que es va portar a Ple el passat juliol, un veí d’Arenys de Munt
va presentar unes al·legacions per demanar un tracte no discriminatori respecte altres
zones. Aquesta al·legació s’aprova parcialment i, per tant, ens n’alegrem. Respecte a la part
de l’al·legació que no s’aprova, en l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’ajuntament es
diu que es desestimen per no ser objecte de la present modificació del Pla General i aquí
se’ns genera el dubte si la no aprovació d’aquesta part és per aquest motiu o perquè la Llei
no permet aquesta modificació. Justament en el document que es presenta per l’aprovació
provisional, en l’apartat 1.2 Objectius i abast de la Modificació, Zonificació en sòl urbà, ens
dóna a entendre la nova classificació dels usos i en el seu punt tercer diu que s’inclou l’ús
industrial en la zona A6 en parcel·la mínima de 800m2.
Per tant, veiem una possible contradicció entre l’informe i la proposta de la nova classificació
on sí es té en compte l’argument que deia que es desestimava la petició d’aquest veí per no
ser objecte d’aquesta modificació.
Així doncs, agrairíem que ens aclarissin aquest punt. I de moment el nostre vot serà
l’abstenció.
També volem fer esment que justament un Pla General d’Ordenació que data del 2003,
seria bo fer-hi una revisió més profunda per tal de detectar quines són les seves necessitats
actuals i no haver de fer modificacions puntuals sovint. Hi ha certes zones del municipi que
tenen afectació per culpa de carreteres dimensionades dins del nostre terme municipal que
actualment han perdut totalment el seu sentit i en aquesta línia apuntaríem la necessitat de
fer amb un pla de futur més estratègic modificant del PGO actual, alhora que també caldria
aprofitar si s’escau per tornar a dimensionar la zona dels Roals que actualment són un
problema greu per al nostre municipi degut a la seva complexitat per portar a terme aquest
projecte dins d’aquesta zona.”
El Sr. Alcalde indica que en aquest plenari s’ha parlat en més d’una ocasió que caldria
actualitzar el PGOUM, però aquesta revisió s’ha de fer donant compliment a uns requisits i
de moment, aquests no es donen (ampliació de població, més indústries, etc.). A més, el
cost per fer aquesta revisió és molt alt i, de moment, no ho prioritzen. Per tant, aquesta
modificació, que no vol considerar un pedaç, és per actualitzar els usos, per tal de tenir
influència en l’activitat econòmica del municipi. Si posa en una balança els costos i els
beneficis, consideren que val la pena. La participació ciutadana, quan un tema va a Ple tres
vegades, considera que s’ha donat opció i la tramitació d’aquests documents és lenta.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
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regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; quatre abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Camps, dels grups
PDeCAT i PP; i dos vots en contra dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i
Na Esther Sánchez i Sánchez.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE
PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde exposa que farà l’explicació com a regidor d’Urbanisme, però segurament la
regidora de Cultura ho voldria fer, doncs és important pel patrimoni cultural del municipi, per
poder identificar els elements que en el nostre municipi formaran part d’aquest patrimoni
cultural i recollir les mesures a fer al respecte. Aquest document recull molta feina, i es
recullen 299 béns catalogats en diferents conceptes, i es defineixen tres categories de
protecció. L’expedient l’han pogut consultar tots els grups municipals i, per tant, no entrarà a
explicar els 299 béns, però sí vol fer les següents reflexions: els veïns afectats per aquest
Pla, seran degudament informats al respecte. L’alcaldia ha rebut moltes visites de veïns
afectats per béns catalogats, que en el seu moment no es van assabentar i es trobaven que
no podien presentar al·legacions i estaven limitats. Ara seran informats, doncs està en el
catàleg. Té pros i contres: reduccions d’impostos, menys llibertat per fer obres. Per això, el
compromís d’aquest Govern és informar a tots els propietaris afectats pel catàleg de
l’aprovació inicial. Vol subratllar el valor d’aquest treball i que per part dels amants de
l’arquitectura, la cultura, el medi ambient, etc., valoraran i gaudiran de les fitxes dels béns
que conté. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist que el Pla General d’Ordenació d’Arenys de munt, vigent des del 23 d’octubre del 2003,
determina en l’article 277 i següents que l’instrument de protecció del Patrimoni és la figura
del Pla especial urbanístic de protecció i el catàleg d’elements d’interès. El PGO d’Arenys de
Munt inclou en l’Annex N-I els elements d’interès Històrico-Arquitectònic i l’Annex N-II els
elements d’interès natural.
Vist que a l’any 2007 es va redactar l’Inventari de Patrimoni cultural i Natural d’Arenys de
Munt, elaborat per Actium Arqueologia i Patrimoni per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, i a l’any 2011 va ser aprovat el Pla especial de Masies
i cases rurals, redactat per Carracedo-Sotoca Arquitectura.
Vist que el 18 de febrer del 2016 es va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental
(OTAA) l’Informe ambiental estratègic del PEUPiC d’Avaluació ambiental simplificada pel
que en el marc de les consultes previstes en l’article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, i vist que s’han rebut diversos informes d’organismes
sectorials competents.
Vist que el Servei de Patrimoni de Local de la Diputació de Barcelona, com a òrgan redactor
del PEUPiC, ha revisat el document a la vista dels informes rebuts de les diferents
administracions, per tal d’incorporar consideracions efectuades en aquests.
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Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal en data de 2-2-2017.
Examinat l’informe emès pel Secretari Accidental, en data de 3-2-2017, sobre la normativa i
el procediment legal aplicable a la tramitació.
Vista la proposta del Regidor d’Urbanisme de data 6-2-2017.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni
històric, arquitectònic i ambiental d’Arenys de Munt.
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini de quaranta-cinc dies,
mitjançant anuncis en el BOPB, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler
d’edictes i al web municipal. Durant aquest termini, l’expedient romandrà a disposició de
qualsevol persona que vulgui examinar-ho a fi i efecte que es puguin formular les
reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe, segons
determina l’art. 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials i audiència als municipis confrontants.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Votarem a favor.
Evidentment aquest punt està molt lligat a l’anterior. Volem, simplement, fer un afegitó a la
reflexió que fèiem abans sobre el respecte a la vida del poble i el territori. Volem dir que hem
de superar la idea de què el sòl no urbanitzable i els espais lliures són un simple suport de la
urbanització i de les infraestructures. Que és feina de totes i nostra aquí en el Ple, sobretot,
quan aprovem planificacions, concessions i catàlegs, com estem fent avui en els diferents
punts que tractem, molts d’ells interconnectats amb aquesta idea.
Que del que es tracta és de dotar aquests espais del caràcter propi que posseeixen
protegint-los de processos d’urbanització i d’implantació d’activitats intensives, ja sigui pel
seu valor intrínsec (biodiversitat, fertilitat del sòl, etc.), per les funcions i recursos que
garanteix (recàrrega d’aqüífers, protecció de riscos naturals, etc.) o bé per la localització
territorial que els fa inadequats per al desenvolupament urbanístic.
En aquest catàleg tenim un bon nombre d’elements i riqueses a respectar i protegir i
vetllarem perquè aquests criteris prevalguin.
I permeteu-nos que ho il·lustrem amb una cita de Bertolt Brecht que la CUP del Maresme i
Barcelonès Nord portem en el nostre programa de treball territorial:
Grans temps, malaguanyats
He sabut que havien construït ciutats
No les he anades a veure.
És un fet per a l’estadística, pensava
No pas per a la història.
Què són, ara, unes ciutats, construïdes
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Sense la saviesa del poble?”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Estem davant de l’aprovació d’un tema tan
important pel poble d’Arenys de Munt, com és la protecció del nostre patrimoni històric,
arquitectònic i ambiental.
Segons els informes que hem pogut revisar de la documentació sobre aquest punt del Ple,
els elements que s’han comptabilitzats dintre del Pla especial han sigut 299, classificats en
diferents tipologies de béns, com poden ser els arquitectònics, d’interès paleontològic, béns
naturals i ambientals, entre d’altres.
Però no volem centrar-nos només en parlar d’informes i documentació sobre aquesta
proposta, sinó en citar alguns dels elements d’interès que estan dintre d’aquest Pla especial
i també els que no s’han introduït.
Valorem positivament que s’inclogui: els plataners de la riera, parc de Lourdes, 49 fonts
catalogades, cirerers d’en Roca, el parc de Can Jalpí, parc de Can Borrell. També s’han
catalogat masies i cases rurals entre les quals es troben: Ca l’Arquer, Ca l’Espàrrec, Can
Bellsolell, Can Maiol, Can Rossell i així fins a un total de 46 masies. En el que es refereix a
arbres protegits, s’han comptabilitzat un total de 22 arbres monumentals.
Ens alegrem que dintre d’aquests arbres s’inclogui, el roure de Gernika i l’eucaliptus de Can
Jalpí, perquè per nosaltres és prioritari preservar el nostre entorn i per aquest motiu
presentem en aquest Ple una moció per declarar aquests dos arbres, arbres monumentals.
Hi ha molts elements introduïts, però trobem a faltar o no hem sabut trobar uns quants que
considerem prou importats:

El jardí de Can Jalpí al voltant del llac, a tocar del llac i a sota del llac.

El ‘bosc’ de bambú de Can Jalpí.

Els Alocs dels rials de Can Jalpí

Les fites que marquen els límits de Can Jalpí (hi ha un genèric de fites, però falta el
concret de les de Can Jalpí, que estan marcades amb ‘BORRAS’)

Els elements arquitectònics que hi ha dins del terreny de Can Jalpí, fonts, parets,
murs, petites construccions, la caseta dels picapedres, l’hipogeu, l’enclusa, els ponts, etc.

El bosc d’alzines i castanyers del camí del Pollastre.

El bosc que hi ha entre el cementiri i el carrer de Can Barbeta.

La Xemeneia de la Grober.

Les pedres ‘ull de serp’.

Falta alguna edificació de Collsacreu.

El Fondo de Can Rossell.

I s’hauria de comprovar que les masies de Torrentbò hi són totes.
Potser si hi hagués hagut participació, s’haurien pogut introduir més elements que potser ara
no s’han incorporat.
Creiem que un tema tan important com el que estem tractant en aquest punt, s’hauria
d’haver fer més públic, fer participar als vilatans, a través dels Consell d’Urbanisme i altres
consells municipals on es podrien aportar propostes.
I també, abans de portar aquesta proposta a Ple, haver-se reunit amb tots els grups i
regidors per poder consensuar i treballar conjuntament aquesta proposta inicial, per ser un
tema com ja hem citat diverses vegades en aquesta intervenció, molt important, com és el
protegir el patrimoni de la nostra vila.
Amb tot el que hem exposat, volem fer arribar als nostres veïns i veïnes, la sort que com a
poble tenim de comptar amb un patrimoni tan ric i tan ben valorat per tots nosaltres, com
també per la gent de fora.
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Votarem a favor, perquè creiem que és necessari disposar d’aquest Pla especial i catàleg de
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental d’Arenys de Munt, però ja que és una proposta
d’aprovació inicial, demanem a l’equip de govern, tingui la voluntat d’estudiar possibles
noves incorporacions de patrimoni d’Arenys de Munt, ara mateix no incloses.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular hem revisat els informes positius a més de la proposta que aquest punt inclou
referent al Pla Especial urbanístic i catàleg del patrimoni històric.
Som partidaris de conservar tot el que faci referència a interès Històric-Arquitectònic com a
catalogar i poder conservar el patrimoni històric i som conscients que el municipi va canviant
i a vegades la no regulació pot portar a la pèrdua arquitectònica amb les conseqüències que
això comportaria per futures generacions. Per tant, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Aquest punt de l’ordre
del dia no deixa de ser un altre punt pràcticament de tràmit. Vista la feina de catalogació del
Patrimoni cultural i Natural d’Arenys de Munt des de l’any 2007, amb les diferents
ampliacions de Masies i cases rurals l’any 2011, i després d’obtenir l’Informe ambiental
estratègic i d’Avaluació ambiental simplificada alhora que diversos informes d’organismes
sectorials, així com el de l’arquitecte municipal de manera favorable, el nostre vot pel que fa
a l’aprovació d’aquest punt serà favorable.”
El Sr. Alcalde vol agrair els vots favorables i com han posat de manifest, hi ha molta feina i la
perfecció no sempre és possible. Treballar en aquest tema, fer les fitxes, les fotos i
incorporar el patrimoni ambiental. Potser catalogar-ho tot, tots els boscos i pedres, doncs
potser no tothom tindria el mateix parer, però tal i com ja s’ha exposat, es comunicarà a tots
els afectats, doncs si bé hi haurà algú que vulgui ampliar béns catalogats, hi haurà que
demanarà descatalogar, per les limitacions que implica. És un document ben elaborat i que
afecta a molts àmbits i en el termini d’exposició pública i al·legacions, tothom està convidat a
consultar el projecte al Departament de Serveis Tècnics i fer les propostes que considerin, i
això implicarà una feinada per acabar de millorar aquest Pla.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
Aprofita el Sr. Alcalde per dir que si fa anys hi hagués hagut aquest Pla, la masia de Ca
l’Escorial encara estaria en peu. En aquell moment, la normativa urbanística va permetre fer
l’enderroc. Agraeix novament els vots favorables dels regidors.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIUS I
TÈCNICS PARTICULARS QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE VORERES I CALÇADA DE LA RBLA. SANT MARTÍ I RBLA.
RIERA I PENYA FINS C/ RASA.
El Sr. Alcalde diu que és un pas cabdal per tal d’avançar en el projecte per Arenys de Munt,
de tenir endreçat el tram central de la riera. Un cop aprovats els plecs, s’iniciarà la fase
d’al·legacions als mateixos i s’obrirà el termini per la presentació d’ofertes per aquells que hi
estiguin interessats. En aquesta fase no hi ha subvencions i es vetllarà per prioritzar la
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qualitat dels materials, seguint la mateixa línia de treball de la riera ja construïda. Perquè la
riera és una, encara que s’hagi de fer per fases. En els plecs es defineixen millores
objectives; no s’accepten baixes desproporcionades i s’estableix un barem d’acceptar com a
màxim un 10 % de baixa en relació amb el valor mig de les ofertes presentades. Es té en
compte l’experiència dels trams ja fets. A vegades les tramitacions administratives són
lentes, i a vegades encara més, quan es fan al·legacions i les tramitacions s’han d’aturar,
malgrat que tothom està en el seu dret de fer al·legacions. Com ja saben els veïns i veïnes,
hi ha una consulta pendent sobre el tema del pont dintre del multireferèndum, i demà es farà
la reunió del Consell de Poble per parlar, concretament, d’aquest tema. Es pensa que
aquest punt no pot demorar més la licitació de les obres de la riera i, per això, en els plecs
s’ha previst que tant si el pont es queda com si no, l’obra ho tindrà en compte i el licitador ho
coneix. Al marge de què el pont actualment no compleix normativa i no té valor arquitectònic,
demana que aquest és un altre debat i que no s’estenguin avui en aquesta qüestió. Es fa el
projecte en dos fases, voreres i calçades, per tal que sigui més clar respecte l’expedient de
contribucions especials. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que ja han estat executades les obres d’urbanització de les voreres i serveis i la
calçada de de la Rambla Eixample i Rambla Francesc Macià, així com les obres de voreres i
serveis de la Rbla. Riera i Penya.
Vist que manca executar la urbanització de la Rambla Sant Martí i Rambla Riera i Penya,
segons projecte aprovat definitivament el 14 d’abril del 2016, i vist que aquest s’ha dividit, a
efecte d’imposició de contribucions especials, en altres dues fases:
-

Rambla Sant Martí i Rambla Riera i Penya, fins C/ Rasa: voreres.
Rambla Sant Martí i Rambla Riera i Penya, fins C/ Rasa: calçada.

Vist que la quantia de les obres superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 2017
i, per tant, la contractació és competència del Ple, segons determina la Disposició Addicional
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist que es proposa la delegació dels actes posteriors a la convocatòria de la licitació a la
Junta de Govern Local.
Examinats els informes de Secretaria i d’Intervenció.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convocar procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la
contractació de les obres d’urbanització de les voreres i calçada de la Rambla Sant Martí i la
Rambla Riera i Penya, fins C/ Rasa, per un total de 1.552.924,18 €, IVA inclòs, el qual
segons projecte aprovat en data 14-4-2016, es divideix en dues fases, d’acord amb el
quadre següent:
PREU UNIC
Àmbit Rambla Sant Martí
(voreres i serveis)

_____

Àmbit Rambla Sant Martí i
Rambla Riera i Penya
(calçada)

Total dels dos àmbits
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Sense IVA

972.830,62€

310.577,79€

1.283.408,41€

IVA (21%)

204.294,43€

65.221,34€

269.515,77€

Amb IVA

1.177.125,05€

375.799,13€

1.552.924,18€

Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 1.552.924,18 € amb càrrec a l’aplicació
210.1532.60901 del pressupost 2017, per import de 1.431.439,02€ i del pressupost 2018,
per import de 121.485,16€.
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, comptat del
següent de la publicació en el BOP; 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 a l’execució del contracte.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. El
passat desembre de 2015 la CUP ens vam abstenir de votar l’aprovació del projecte. Vam
considerar que era el posicionament més adient per no renunciar a dir que urbanitzar la riera
no és el nostre projecte, que aquesta no és la riera que volem; però que alhora calia tenir en
compte la situació d’unes obres inacabades, per una banda, la pràctica impossibilitat de
tornar endarrere i, sobretot, que urbanitzar-la és el que s’entén que les veïnes i els veïns
d’Arenys de Munt volen.
El que ens queda, doncs, és vetllar perquè la nostra decisió segueixi sent coherent i per dos
aspectes més irrenunciables a qualsevol decisió que impliqui despesa i obres: el cost i
l’adequació tècnica. Així que amb aquests 3 criteris hem examinat la proposta d'avui:
coherència política, ajustament dels costos i l’adequació tècnica.
Observacions que tenim pel que fa aquest últim criteri, el tècnic:
- Sobre si es vetlla adequadament per minvar les molèsties que les obres ocasionen i
l’impacte que tenen al comerç i en la vida del poble, que és una de les principals
reclamacions del veïnat, vistes les obres precedents:
Veiem que el plec ho contempla, però s’ha d’anar a buscar en un epígraf que es titula
“memòria descriptiva de la metodologia, organització i mitjans per la reducció del termini de
l’obra” que està entre les millores subjectives i dóna 4 punts (sobre un total de 93). Val a dir
que en dos folis, el licitador ens haurà d’explicar en què i perquè reduirà el termini
d’execució i com donarà el major accés possible a comerciants i vianants. D'acord, total, per
guanyar 5 punts de 93 tampoc no calen gaire més fulls, ni propostes creatives, ni plànols.
Aquest aspecte ens sembla valorable però que evidentment podria millorar.
_____
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- Revisem la millora de l’assistència tècnica, que dóna tant com 3 punts dels 93 abans
esmentats. Segons els plecs, es considera una millora que es posi un tècnic qualificat, amb
titulació competent, a mitja jornada. I això deu ser el complement d’una de les obligacions
contractuals que té l’ajuntament, que són la contractació d’un director d’obres i una
coordinació de seguretat.
La supervisió i el seguiment ens semblen fonamentals i un aspecte a vetllar de manera
preferent, per això ens preguntem: les contractacions d’aquestes figures importants per part
de l’ajuntament són un pressupost a part del 1.552.924,18€ que costa l’obra? O bé estem
parlant de personal que ara tenim en plantilla? Si és així, quina jornada dedicaran a fer
aquest seguiment i control?
- Seguint amb la part més tècnica, ens sorgeix una qüestió que més que d’adequació és
d’oportunitat: ens sembla una bona avinentesa aprofitar per canviar les papereres (entenem
que només del tram que es licita), la parada de l’autobús i un segon tòtem informatiu; també
que s’aprofiti per millorar l’enllumenat (entre les dues millores es donen 15 punts, així anem
pujant el nivell d’importància, es veu). La pregunta que ens fem és, aprofitem per revisar
l’enllumenat, no podríem aprofitar també per fer alguna revisió, ni que sigui preventiva, sobre
l’estat del clavegueram?
Per la part del preu; pel que fa a l’ajustament dels costos de l’obra, hem dit en moltes
ocasions que ens sembla imprescindible perquè es puguin fer altres obres tant o més
importants per la vida del poble. En això destaquem que:
- Es puntua amb 42 punts la rebaixa del cost (quasi és la meitat de tots els punts que es
donen en la valoració). I en euros vol dir 126.000€ pel que fa a les voreres i 42.000€ pel que
fa a la calçada, una mica més del 10% de descompte. No està malament, si tenim en
compte que també podem valorar que ens posin la parada de l’autobús i 19 làmpades de
LED tipus petxina; que també val lo seu i és indubtable que ens cal.
- Però anem per l’aspecte que ens preocupa més en el tema econòmic i que ens ho explica
l’informe de la Interventora:
En el pressupost d’aquest any no estan tots els diners, dels 1.552.924,18€, 231.039,52€ han
de venir del sobrant de 2016 i 121.485,16€ sortiran del pressupost de 2018; per tant, que
tinguem aquest any són 1.200.399,50€ ... que tampoc són ocell en mà, perquè no estaran
disponibles fins que no s’aprovi definitivament el pressupost.
De totes maneres, no volem alarmar ni fer populisme amb les xifres sense explicar que la
realitat dels condicionants econòmics i l’execució pressupostària ja implica que sovint es
facin i es puguin fer aquestes coses. Sí que alertem, però, que si els càlculs del calendari no
ens fallen, les obres acabarien pel novembre o desembre i, per tant, l’adjudicatari haurà
d’esperar a cobrar la totalitat a tenir aprovat el pressupost de l’any que ve; que esperem que
no tingui problemes per ser aprovat.
Tampoc podran ser efectius els pagaments ara com ara; però quan hem preguntat per què
cal aprovar ara el projecte si els diners no estan disponibles, hem sabut que el Govern ja té
en compte el calendari de publicació, i la previsible impugnació de l’adjudicació, com sol
passar darrerament. D’acord, doncs, es tracta d’anar cremant etapes en paral·lel per tenir
les obres fetes quan abans millor, entenem.
Però aquí entrem en el tercer i darrer aspecte, no menys important per nosaltres, que volem
analitzar: la coherència política.
Cremem etapes, però, què passa amb el pont? Què passa amb els escocells?
Els dos són aspectes importants en l’obra, que segons es conclogui implicarien no només
variacions en el pressupost, sinó en el projecte i estan a l’espera de referèndum i procés
participatiu, que suposem que són vinculants, oi?
_____
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Els escocells ens sembla més senzill de resoldre perquè fins ara els models que es
sotmetran a votació impliquen canvis mínims en comparació amb l’obra; però pel que fa al
pont ens sembla crucial solucionar el què implica abans de licitar res.
Cert que els plecs diuen textualment que “s’està pendent de la realització d’una convocatòria
de procés participatiu pel manteniment de la passera de vianants en el tram de la Rbla.
Riera i Penys, fet que pot comportar la reducció de l’àmbit a executar, l’àmbit pot veure’s
reduït en un 6,5% pel que fa a la superfície de la calçada i en un 10,4% en la superfície de
les voreres”. D’aquí el licitador ha d’inferir tot el que ha explicat inicialment el Sr. Alcalde?
No ho diuen això, els plecs, Sr. Alcalde, no expliquen tot el que ens ha explicat avui aquí.
L’única menció que es fa i l’única descripció de l’impacte que pot tenir és aquesta. Per tant,
ens surten moltes preguntes: que vol dir reducció de la superfície? Si deixem el pont,
renunciem a la rampa i a les escales? (I si és així, això no redueix el cost? I no modifica
també substancialment el traçat del projecte?) O bé fem la rampa i les escales i també
deixem el pont, tot alhora? És possible sense canviar planos? Quin impacte tindria, a part
d’estèticament, en el moment de la construcció?
Tot plegat, ens permet tenir una idea acurada dels cost? A l’adjudicatari no li permetem
variar el pressupost, aleshores si surten problemes sobrevinguts a les decisions que s’hagin
de prendre sobre el pont, qui ho pagarà?
Com afecta el calendari del multireferèndum al calendari d’execució de l’obra? ... tenint en
compte que estem donant punts per escurçar el termini d’execució, això no serà un greuge
respecte altres licitadors?
...O, la mare de totes les preguntes: és que no preguntarem sobre el pont, malgrat la
comissió del multireferèndum ho tingui clar? O bé, si preguntem, no serà vinculant? Estem
tenint en compte una interessant aportació que es va fer des del Consell del Poble, per la
qual podríem deixar sense obres el tram on hi ha el pont? –Aquesta és una explicació que ja
ens ha fet al principi el Sr. Alcalde-.
Aquí és on nosaltres tenim un conflicte de coherència: nosaltres no volem el pont i farem
campanya perquè en el referèndum surti que no. Però en el que més creiem és en el
referèndum, creiem en la participació, creiem que per fomentar-la, el primer que cal fer és
respectar la vinculació i el compromís vers els resultats (sobra aquí fer comparacions amb
un altre volgudíssim referèndum i irrenunciable compromís nacional que no dubtem que cal
complir, oi?).
Ara com ara, així com en el seu moment, al desembre de 2015, vam respectar la voluntat
majoritària d’acabar les obres de la riera; ara hem de respectar quina serà la voluntat
majoritària sobre deixar o eliminar el pont. Ens agradi o no.
Perquè si tot surt com a nosaltres volem, aquests dilemes no hi seran; només quedaran els
problemes que hem enumerat abans, que són salvables; però sinó, creiem que en poden
sorgir, i de greus, que afectarien als temes que ens preocupen: econòmics i de viabilitat
tècnica.
Per tot això, demanem que es retiri el punt a l'espera dels resultats de l’esperada pregunta
sobre el pont en el multireferèndum i si no es retira, votarem en contra.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “El projecte de la Riera
ha estat, és i serà un dels projectes més importants del nostre municipi sinó el més
important, tenint en compte l’afectació que tenen les obres sobre aquest eix vertebrador del
nostre municipi. Tots hem pogut comprovar les queixes de veïns, comerciants i vilatans per
les molèsties ocasionades quan s’hi ha estat treballant. Només cal recordar el desgavell que
va suposar el canvi de sentit de circulació de la Riera.
_____
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El fet que la Riera no estigui acabada és un mal de cap i cal posar-hi remei, per posar un
altre exemple, les pluges continuades d’aquests últims dies han causat moltes queixes en la
circulació per culpa dels constants clots que calia sortejar en el seu camí, essent impossible
no abocar-s’hi, malmetent els cotxes i embrutant de manera escandalosa els que hi havia
aparcats.
A aquestes alçades, creiem que ja no hi ha ningú que no vulgui tenir l’obra acabada i, de fet,
era un dels nostres compromisos en campanya electoral, ara bé, nosaltres sempre hem dit
que calia fer les coses ben fetes i sense preses, buscant sempre el millor per al projecte.
Així doncs, recordarem el nostre vot favorable en el projecte inicial, en el que després vàrem
treballar conjuntament amb el Govern dins del període d’al·legacions, aportant millores
substancials, algunes per reduir cost, d’altres per millorar aspectes com l’aparcament i fins i
tot aportant moltes propostes d’envelliment per tal de tenir un eix central més atractiu, pràctic
i en definitiva a l’alçada del que Arenys de Munt es mereix. Certament creiem que algunes
de les aportacions que vàrem fer i es van acceptar van ser bones, però també cal destacar
que d’altres modificacions que es van fer dins del període d’al·legacions, es van acceptar
per part de l’equip de govern, algunes d’elles on contràriament al nostre posicionament, es
prioritzava per davant de tot el cost econòmic sense tenir en compte que pogués ser una
solució millor o pitjor, i aquest suposat estalvi econòmic, sempre ens l’hem tingut de creure
perquè mai es va demostrar quantitativament, sí que se’n va fer menció però mai amb els
números sobre la taula, ja que alguns d’aquests canvis provocaven unes modificacions que
a part de tenir un cost important, ningú va assegurar que fossin la solució definitiva.
Resumint, es van acceptar unes modificacions que el projecte original no contemplava i que
nosaltres consideràvem com a pilars fonamentals per afrontar aquesta obra, no tant així la
part decorativa, important també, però al que no podíem renunciar és a tenir uns bons
fonaments. Finalment, aquest fet ens va portar a modificar el vot en contra tot i que sabíem
que el projecte es podria portar endavant ja que l’equip de govern comptava amb suficients
vots per a la seva aprovació.
Arribats a aquest punt, des de l’oposició es va fer front comú per forçar un ple extraordinari
per afrontar temes que havien posat de manifest una clara divisió dins del municipi, fins al
punt que tot i no tenir massa importància per l’equip de govern, es va fer una enquesta
ciutadana amb una participació altíssima, que no s’ha aconseguit amb d’altres enquestes
oficials, i per tant no es podia passar per alt. En aquest Ple extraordinari, aprovat per
unanimitat no sense una gran dosi de paciència i amb ganes d’arribar a un consens, hi havia
una sèrie d’acords que cal recordar. Només llegiré els dos primers:
“Primer.
Es realitzarà una Consulta vinculant (Multireferèndum) sobre el model de poble i
sobre la urbanització superficial de la Riera.
Segon.
El projecte aprovat de forma definitiva en el Ple del 12-04-2016 es modificarà en la seva
fase executiva en funció dels resultats de la Consulta. A l'espera dels resultats
d'aquesta Consulta, els tràmits derivats de l'aprovació del projecte quedaran en suspens.”
Un cop feta tota aquesta exposició, el punt que ens ocupa és justament la proposta
d’aprovació dels plecs de clàusules per fer la licitació de l’obra del tram corresponent.
Els acords citats anteriorment, que van ser exposats en el Ple extraordinari i aprovats per
unanimitat, ara se’ns diu que no són vinculants i que només eren una declaració
d’intencions. Bé, esperem que així sigui i que no passi res per incomplir-los ja que el segon
acord deia
_____
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“... A l'espera dels resultats d'aquesta Consulta, els tràmits derivats de l'aprovació del
projecte quedaran en suspens.“ Consulta que es tenia de realitzar abans de final del 2016 i
que encara no està feta, això sí, sembla que ja té data, possiblement el 7 de maig del 2017.
Una cosa són els posicionaments que haguem tingut al llarg del debat d’aprovació del
projecte de la Riera, una altra cosa és que nosaltres tinguem ganes d’aturar aquest procés
que ja hem dit clarament que no és així i som totalment democràtics, per tant acceptem les
decisions que s’hagin aprovat per majoria, anteriorment. Així doncs, estem d’acord a
procedir a la votació de les clàusules que permetin seguir avançant. Molt probablement
tindrem el resultat del Multireferèndum abans que l’obra de la Riera s’hagi iniciat i en tot cas
hi ha el compromís ferm per part del Govern de modificar el projecte en la seva fase
executiva en funció del resultat que surti del Multireferèndum, esperem que aquest cop sigui
així i no sigui també una simple declaració d’intencions.
Una prova de què tenim ganes de què tot vagi endavant és que justament aquest dimarts
passat a primera hora del matí, quan vàrem poder inspeccionar el punt que estem tractant,
vàrem detectar que hi havia alguna errada en quadres de valoracions, cosa que vàrem
anunciar de seguida per tal que se’n fes la modificació i que no suposés un problema a
l’hora de fer aquesta votació, així com també hi havia un error al dir que en el tram de la
Riera i Penya fins el carrer de la Rasa, només es contemplava l’obra de la calçada i no de
les voreres i serveis. Eren pràcticament errors a nivell de titulars ja que els càlculs estaven
ben fets i per tant la seva modificació no era feixuga, així va ser que el mateix dimarts sobre
les 12:00h ens tornaven a enviar aquests errors corregits i així avui podem portar-ho a
votació sense problemes i sense que s’endarrereixi més.
Sense allargar-nos més, avancem que no volem votar-hi en contra, ja que com hem dit i
exposat volem que continuï, ara bé, votar-hi a favor quan no s’estan complint aquells acords
que vàrem votar favorablement per unanimitat, no seria correcte, per tant el nostre vot serà
l’abstenció.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Se’ns proposa aprovar el Plec de
Clàusules per la contractació de les obres de la urbanització superficial de la Riera, des de la
Rambla Sant Martí fins al carrer de la Rasa, per un cost d’1.552.923,67 euros, dels quals les
voreres i serveis arriben fins a 1.177.124,54 euros i la calçada puja a 375.799,13 euros, la
calçada és l'única part que pot quedar afectada per contribucions especials.
No és cap novetat que, des de l’any 2014, des de la CUP sempre ens hem posicionat en
contra de tots aquests procediments, pel fet d’estar allunyats de la sensibilitat necessària per
poder fer grans obres al poble quan afecten a tothom i també perquè han estat allunyats de
la cerca d’amplis consensos polítics i socials, que ha provocat queixes per l’obligatorietat de
fer pagar contribucions especials als veïns en uns moments de crisi en què moltes famílies
no poden assumir aquests imports.
Aquesta manca d’acord i cerca de consens social amb les persones afectades ha provocat
que hi hagi un contenciós administratiu de veïns contra l’Ajuntament per les anteriors
contribucions especials.
No entrarem a fer cap anàlisi dels Plecs de Clàusules.
Només destacarem que aquesta vegada s’ha intentat buscar una certa complicitat amb els
sectors afectats per aquestes obres, però considerem que aquesta complicitat no s’ha
aconseguit. Tot i que acceptem que s’ha intentat buscar-la.
Malgrat això, encara hi ha temes que no estan resols i no ho estaran fins que no es realitzi el
multireferèndum en el qual hi haurà preguntes que afectaran de forma directa a aquesta
obra, de la qual ara es volen aprovar els Plecs de Clàusules.
_____
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Deixarem de banda les declaracions que l’alcalde va fer el 10 de febrer a Ràdio Arenys de
Munt, i la intervenció que ha fet ara, per condicionar el vot dels vilatans en el
Multireferèndum, ja que va dir que ‘en el que cas que es decideixi mantenir el Pont, les
obres acabaran a l’entrada al poble i es deixarà de sorra tal com és fins ara’. En aquest
sentit, hem de dir que en les reunions del Multireferèndum es va decidir que
institucionalment s’actuaria amb neutralitat, que no es prendria part per cap opció, per no
influir en el vot del veïns, però ja veiem que el Sr. Alcalde continua en la seva línia de saltarse els acords polítics que es prenen en òrgans col·legiats.
Al Sr. Alcalde li volem recordar que és l’alcalde de tots els veïns d’Arenys de Munt, tant si
estan a favor del Pont com si el volen derruir, i ha de defensar les idees de tothom. I que
tothom podrà fer campanya. Des d’ERC podran fer la campanya que considerin oportuna,
però no des de l’Alcaldia.
Respecte a la proposta que es presenta, en les millores que es proposen per poder guanyar
l’adjudicació, ens hauria agradat trobar una millora com un 'Compromís escrit d'acudir a la
borsa de treball d'Arenys de Munt per a la cerca de personal necessari per a l'obra', pel que
significa que vilatans del poble puguin aconseguir feina en aquesta obra tan important, que
està pressupostada en 1.552.000 euros, perquè algun d’aquests euros quedi al poble i pugui
generar riquesa a Arenys de Munt. Però aquesta millora no l’hem sabut trobar i ho
lamentem. Perquè aquests són diners de tots els arenyencs i marxaran d’Arenys de Munt
sense que no s’hagi fet cap intent per mantenir-los al poble.
Hi ha una altra qüestió que ens preocupa, per la falta de transparència que implica, que és
l’acord cinquè de la proposta, que demana la delegació d'aquest Ple en la Junta de Govern
la competència per realitzar l'adjudicació del contracte i tots els actes lligats a la mateixa.
Nosaltres considerem que aquesta obra, pel seu import, hauria d’estar condicionada a què
sigui el Ple qui faci l'adjudicació del contracte i tots els actes que estiguin lligats a la mateixa.
És una qüestió de claredat, de transparència, de convocatòria del Ple cada vegada que hi
hagi un acte vinculat a aquesta obra i que tot el poble, i especialment els veïns, tingui la
possibilitat d'assabentar-se'n i de saber que s'està fent, com va avançant tot plegat. No
podem oblidar que volen que els veïns paguin una part d'aquesta obra de forma directa. Per
tant, facin que se sentin partícips d’aquesta obra.
Per altra banda, veiem que l’informe d'Intervenció determina que aquesta proposta està
fiscalitzada de conformitat ‘però amb observacions’.
Les observacions fan referència al finançament de l’obra i a la seva vinculació a què el
Pressupost pel 2017 sigui realment efectiu, i això no succeirà fins que estigui aprovat
definitivament, també hi ha 231.039,52 euros que no seran realment efectius fins que no es
realitzi la incorporació de romanents del 2016.
És per aquest motiu que aquest Plec de Clàusules no es podrà adjudicar fins que no
existeixi crèdit disponible on poder imputar la despesa d’aquesta licitació i en el cas que no
existeixi aquest crèdit disponible es donaria una de les causes de nul·litat dels actes
administratius regulada per la Llei 30/1992. Ho diu la Interventora en el seu informe.
També aquest informe diu que no s’ha justificat la necessitat de l’òrgan de contractació
(article 110 TRLCSP i 73.1 del RCAP) i que el projecte no compta amb l’estudi geotècnic
dels terrenys sobre els quals l’obra es va a executar (art. 123.3 TRLCSP).
Com hem fet sempre des de la CUP, i aquests regidors, pensem que els interessos i els
drets de les classes populars han de prevaldre per sobre dels interessos polítics i, si aquests
es duen a terme, ha de ser sempre tenint en compte el que opinen els veïns i veïnes i no
podem oblidar que alguns d’aquests veïns i veïnes tenen un contenciós administratiu
interposat per aquestes obres.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que per no ser extens, sempre ha intentat fer
un vot de manera constructiva, però ara tenen dubtes, doncs si en el multireferèndum es vol
consultar sobre el pont i sembla que ja està decidit en fer aquesta licitació i té un neguit
perquè s’han arribat a acords que no es respecten. Volen una riera útil i que faciliti el comerç
de proximitat i l’aparcament. Si creuen que l’aparcament de Bellsolell és una alternativa, ells
no ho creuen i consideren que tampoc els vilatans. Sempre han aportat propostes per
incrementar l’aparcament, com treure passeres, fer reunions amb els botiguers, no només
de la riera sinó també dels voltants, per saber l’impacte en la venda en el cas que es faci la
riera com està prevista. El vot serà en contra doncs creuen que s’ha faltat al pacte, i
consideren que les formes no són les correctes.
El Sr. Alcalde, en el torn de rèpliques, vol donar resposta a les preguntes i dubtes plantejats,
o ho intentarà, doncs aquest és un punt molt llarg i complicat.
Li comenta a la regidora Sra. Ballester que el punt no es retirarà del Ple, i la pregunta sobre
el pont figurarà en el multireferèndum, tal i com ella sap, doncs ha participat en les diferents
reunions.
Agraeix tant al PDeCAT com a la CUP l’estudi minuciós del projecte i les seves possibles
millores i esmenes. Però hi ha un projecte parcialment executat, i es seguirà amb la mateixa
línia, malgrat que alguns temes, com els escocells, han estat objecte de participació. Sobre
el tema del pont, que no compleix normativa, doncs hi ha responsabilitat política per tal que
tot la compleixi. I la manera més eficient de tramitar el tema, és iniciar ja l’expedient de
licitació i preveure que, depenent del resultat de la consulta, el pont no es fes. Però que
considera que hi haurà una majoria de població que no el voldrà. Si el resultat és no
executar el projecte tal i com està aprovat definitivament, es farà l’execució uns metres més
amunt del pont, deixant aquest tram sense urbanitzar. No obligarà a fer un altre projecte,
sinó el replantejament del que ja hi ha. I així està previst en el plec i els licitadors en tindran
constància. Les molèsties als veïns i botiguers són inevitables, però es volen reduir aquests
impactes negatius i per això també es preveuen com a millora a ofertar pel licitador.
L’experiència prèvia també té un valor, revisió del clavegueram, temes d’enllumenat, temes
menors com papereres, etc., s’han contemplat com a millores, tenint els antecedents de les
fases anteriors. Es possibilita una rebaixa econòmica més gran, doncs en aquest tram no hi
ha subvencions i es vol reduir el cost que puguin tenir els vilatans per contribucions
especials. Vol dir que de la part executada sobre la que hi ha contribucions especials, el
95% dels afectats o han pagat o han demanat el pagament fraccionat. Això vol dir que no
troben tantes pegues, malgrat que han hagut de fer molt d’esforç per participar, i aquest 95%
no està per contenciosos. Aquesta licitació durarà més o menys, depenent de les
al·legacions o els pals a les rodes que es presentin, però el que està clar, és que aquest
projecte s’executarà.
El regidor Sr. Planas diu que lamenta que el seu Alcalde el consideri antidemòcrata.
Considera que no ha estat fi i lamenta que pensi així d’ell. Lamenta que quan intervé sigui
insultat o amenaçat, l’han humiliat, ho han denunciat a la Policia i tot ho ha comentat
públicament en el Ple i l’Alcalde mai ha condemnat aquests fets en públic. Si això és ser
antidemòcrata, ell prefereix seguir com és i que l’Alcalde vegi el que consideri.
El Sr. Alcalde diu que el convida a escoltar l’audio perquè en cap moment li ha dit
antidemòcrata.
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El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “A mi m’agradaria preguntar-li per dades
objectives. Hi ha o no un contenciós administratiu interposat per veïns sobre el tema de les
contribucions especials de la Riera? Perquè sembla que vostè menystingui a aquests veïns
que han posat un contenciós i que han tingut la valentia, el risc i que han posat diners per
poder fer aquest contenciós.
I l’altra dada objectiva també m’agradaria que ens l’aclarís, les contribucions especials, quan
s’han passat per les cases, hi havia o no hi havia risc d’embargament sinó es pagaven? Ho
dic perquè quan vostè diu ‘el 95% dels veïns han pagat les contribucions especials ...’.
Home, clar, si hi havia risc d’embargament o el risc d’encarir les contribucions en un 20%
amb recàrrecs, evidentment que tothom, encara que hi estiguin en contra, intentaran pagar
justament per la situació econòmica que vivim.
I una pregunta molt clara, que jo li voldria fer, perquè vostè ha fet agraïments per les millores
que es poden introduir en tot aquest procés, però sembla que no tingui gaire en compte la
proposta que nosaltres li fem de generar treball pels veïns d’Arenys de Munt. És pot
incorporar, ja que no hi és, en els plecs de clàusules el compromís escrit per l’empresa que
guanyi d’acudir a la borsa de treball d’Arenys de Munt per la cerca de personal per fer
aquesta obra? Estem parlant d’1.552.923 euros que pagaran els veïns d’Arenys de Munt.
Però si aquest compromís no existeix quedarà algun d’aquests diners a Arenys de Munt?”
El Sr. Alcalde exposa que si els veïns afectats no paguen, no seria un problema per aquest
Govern, sinó per tot Arenys de Munt. Tots els vilatans han col·laborat amb contribucions
especials per les zones que s’han urbanitzat i que els afectaven, i en aquest cas és el
mateix. Sobre la clàusula compromís que demana incorporar, no és constitucional doncs
limita i discrimina a les persones que no siguin d’Arenys de Munt.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Jo volia afegir que en l’anterior plec de
clàusules aquest compromís hi era. Per tant, si en l’anterior hi era perquè en aquest no hi
és?
No estem parlant de discriminar a ningú. Estem parlant d’un compromís de l’empresa que
acudirà a la borsa de treball per anar a buscar treballadors si li fan falta. Això no és
discriminar a ningú ni és fer cap sectarisme. I aquest compromís es podia haver incorporat.”
El Sr. Alcalde manté que seria una clàusula il·legal, i respon que no entrarà en un debat
sobre aquest tema ara, i que s’han finalitzat els torns d’intervenció. Aquesta és una decisió
de l’equip de govern.
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; tres abstencions, dels regidors
En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del
grup PDeCAT; i quatre vots en contra dels regidors Na Fuensanta María Ballester i Jiménez
i En Ramon Planas i Camps, dels grups CUP i PP i dels regidors En Josep Manel
“Ximenis”Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez.
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8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT CULTURAL I EDUCATIU EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
La regidora delegada de Cultura i d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “La intenció
d’aquesta modificació és afegir criteris que tinguin en compte més específicament les
bredes, que són entitats amb un gran impacte social i lúdic i complementen l’activitat festiva
de l’ajuntament. L’any passat vam afegir criteris que tinguessin en compte les entitats de
l’àmbit educatiu, enguany pensem que cal tenir en compte aquesta funció social i lúdica que
ens proporcionen les bredes durant els estius.”
A continuació passa a llegir, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que fruit de la necessitat d’adaptar-se als nous requeriments de la Llei de Subvencions
es van aprovar pel Ple de 10 de març de 2016 les bases reguladores de la concessió de
subvencions en l’àmbit cultural i educatiu en règim de concurrència competitiva, essent
publicades al BOPB de 9 de maig de 2016.
Vist que les Regidories d’Educació i Cultura proposen, en data de 6-2-2017, la seva
modificació, doncs després d’haver aplicat les bases en l’exercici 2016 s’ha pogut observar
que queden fora de l’objecte i finalitats descrites en l’art. 1 el foment d’activitats lúdiques i
festives.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases o de la seva modificació del Ple
d’acord amb el que estableix l’art. 26 de les bases d’Execució del pressupost vigents.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació de les Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions
en l’Àmbit Cultural i Educatiu en Règim de Concurrència Competitiva, segons el següent
detall:
A l’article 1: Objecte i Finalitats d’interès públic, AFEGIR el següent objectiu:
 Fomentar activitats lúdiques i festives que complementin la competència municipal i
que fomentin les relacions entre les persones.
A l’article 10, apartat Criteris de valoració: al primer paràgraf, on diu
1. “Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte
els següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la
puntuació màxima que es pot obtenir 150 punts.” HA DE DIR :
“Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte
els següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la
puntuació màxima que es pot obtenir 180 punts.”
A l’article 10, apartat Criteris específics per l’àmbit cultural: màxim 50 punts. S’HAN
DE CANVIAR els 50 punts per 80 punts I AFEGIR el següent criteri:
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 Que el projecte té una durada de més d’un dia seguits, i inclou activitats adreçades a
diversos segments de població: 30 punts
Segon.- Publicar al BOPB l’anunci de la modificació de les bases reguladores de subvenció
en l’àmbit social, de conformitat amb el que estableix l’art. 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’art. 124.2 del ROAS.
Tercer.- Notificar a la regidoria de Benestar Social, al Departament Intervenció.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Aquesta és la segona proposta de modificació en
les bases de subvencions que es proposa en aquest Ple. L’anterior, en l’àmbit de benestar
social i la que tractarem ara, en l’àmbit cultural i educatiu.
Es proposa afegir a l’article 1 de les bases de subvencions en l’àmbit cultural i educatiu, que
un dels objectius de les bases sigui el següent: fomentar activitats lúdiques i festives que
complementin la competència municipal i que fomentin les relacions entre persones.
També es vol modificar l’article 10 d’aquestes bases, en l’apartat que es refereix a criteris de
valoració, en què es passa d’una puntuació màxima de 150 punts a 180 punts. S’incrementa
en 30 punt la puntuació màxima, perquè s’ha afegit un nou criteri perquè les Bredes s’hi
puguin afegir a aquesta subvenció que diu: que si el projecte que es presenta té una durada
de més d’un dia seguits i inclou activitats adreçades a diferents segments de la població es
ponderarà amb 30 punts.
Trobem bé que es proposin modificacions en les bases actuals, si això va en benefici de les
nostres entitats i associacions i, sobretot, de les Bredes.
Tal com demanàvem en el Ple de Pressupostos, que les bases per a l’atorgament de
subvencions es portessin a Ple juntament amb el Pressupost, ens alegrem que es portin just
desprès de l’aprovació del Pressupost i al febrer, a diferència d’altres anys, ja que
començaran a ser efectives gairebé al mateix temps que els pressupost i es podrà millorar la
gestió de les entitats i associacions del poble, organitzant molt millor les seves actuacions
per tot l’any. El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, dóna la benvinguda i fa referència a què
el públic assistent ha incrementat des de l’inici i va fluctuant. A continuació diu textualment:
“Abans que res esmentar que als pressupostos vam demanar que es tingués en compte
donar més suport a les Bredes.
La modificació de les bases reguladores de la Concessió de Subvencions en Àmbit Cultural i
Educatiu que es contempla i s’ha proposat per part de les Regidories d’Educació i Cultura
relativa a la inclusió de les “activitats lúdiques i festives que complementin la Competència
Municipal i que fomentin les relacions entre persones”, com són les Bredes, que formen part
de l’ADN i de la memòria històrica de la nostra població i de la nostra identitat i que ens
defineixen com a poble, i ens donen alhora els valors de proximitat i tracte veïnal tant
necessaris i importants, i més en l’època actual que vivim, i de les que sempre hem dit que
el Govern hi havia d’estar-hi al costat i donar-los suport.
Per tant, trobem del tot necessària la inclusió d’aquest objectiu en l’article 1, i més enllà
d’això la durabilitat de l’acte expressat on es demana que sigui de més d’un dia seguit té tota
la coherència, però volem esmentar i matisar també que sempre defensem que es doni
cobertura, si cal amb un estudi individualitzat i personalitzat, a qualsevol acte (Breda), que
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fomenti i aporti activitats a la nostra població, sigui quin sigui el seu format i durabilitat,
ajustant-lo a les seves necessitats. Per tot l’exposat, el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Votarem a favor perquè
donem suport a les festes populars i en la línia del que he vingut dient en els darrers punts; a
valorar el patrimoni local, com ho són les nostres bredes.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal veiem bé
aquesta modificació, perquè així hi podran entrar un ventall més ampli d’entitats i
associacions que fins ara quedaven fora. I amb més motiu si és per fomentar activitats i
projectes que promoguin la cultura catalana en tots els seus àmbits.
El nostre Grup Municipal és partidari i receptiu a tot el que inclogui una divulgació de la
nostra cultura sigui on sigui. Vot favorable.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL: “EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA
CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA”, PER A L’ACOLLIDA DE REFUGIATS.
El Sr. Alcalde explica que en el balcó de l’Ajuntament des de fa uns dies hi ha penjada una
pancarta en relació amb aquesta campanya. Seguidament, dóna la paraula a la regidora
Sra. Castillo, que llegeix la següent declaració:
“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència
del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la
guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva
predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i
han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i
sensibilitzar sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil
catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de
demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones
refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
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Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És
Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís
actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva
iniciativa.
Per tot això, des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, es proposa l'adopció dels següents
acords:


Declarar l’ens local d’Arenys de Munt adherit a la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.



Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de
febrer.



Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi.”

El Sr. Alcalde indica que al ser una declaració institucional no hi ha debat ni votació, però
demana si algú vol fer algun comentaria al respecte.
El regidor Sr. Planas, del grup PP, diu que estaria d’acord amb el contingut de la declaració
però que no considera adequat l’ús que se n’ha fet des d’alguns grups polítics. S’acorda
que s’afegirà el seu argumentari en la redacció de l’acta, i aquest és el següent: “La
Generalitat fa propaganda i electoralisme amb una drama humà com el dels refugiats.
Explica a tot arreu que vol acollir 4.500 refugiats, però només ha ofert 150 places en
condicions.
Des del Partit Popular Català hem mantingut una actitud rigorosa i constructiva davant
d’aquesta crisi humana. Des del grup parlamentari hem donat suport a la Generalitat en la
seva demanda d’acollir més refugiats i hem participat activament en diverses comissions
d’estudi per abordar la problemàtica.
La Delegació del Govern està també en contacte amb diverses entitats de suport als
refugiats per facilitar-los la tasca.
També exigim lleialtat institucional a les institucions públiques catalanes amb l’Estat i el
conjunt d’Estats membres de la Unió Europea.
La Generalitat ha estat fent un ús propagandístic del patiment de les persones. Ha
instrumentalitzat un drama humà a favor del secessionisme fent servir mentides i
demagògia.
Mentre escrivia cartes al president de la Comissió Europea i criticava al govern d’Espanya,
la Generalitat ha estat destinant recursos insuficients per atendre els programes d’asilats
que fa molts anys que viuen a casa nostra.
· Fa temps que la Generalitat explica a tot arreu que vol acollir 4.500 refugiats. El President
Puigdemont fins i tot va escriure una carta a la Comissió Europea explicant el seu
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compromís. El cert, però, és que el Govern només ha ofert 301 places reals per acollir-los.
Més de la meitat d’aquests espais no estan en condicions, així que només podran arribar
150.
· La Generalitat només ha introduït al Sistema Nacional de Acogida e Integración –des d’on
es coordina l’atenció als refugiats- dos recursos habitacionals amb una capacitat per acollir a
301 persones: 125 places a Manresa i 176 a Barcelona ciutat.
La Generalitat hauria de gastar menys en propaganda i més en crear les places que diu que
ofereix.
En paraules del coordinador general del PPC Xavier García Albiol, “s’ha de ser molt immoral
i miserable per quan diuen que volen acollir milers de persones però només han fet peticions
per 301”. El Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, ha exigit també “menys
propaganda i més recursos per atendre un tema tan sensible com aquest”.
Espanya és un país acollidor. Hi ha diferents vies d’arribada a Espanya de sol·licitants d’asil.
Per un costat, estan les reubicacions i els reassentaments. I, per altre, les persones que
arriben a Espanya pels seus propis mitjans i demanen l’asil. En aquest cas, a l’any 2016 es
van tramitar al nostres país més de 22.000 expedients d’asil.
Respecte a reubicacions efectives (provinents d’Itàlia i Grècia) som el 6é Estat amb més.
Respecte a reassentaments (provinents de països tercers limítrofes al país de conflicte),
som el 14é Estat amb més.
Un drama humanitari que demana una resposta intel·ligent.
La crisi dels refugiats és un drama humanitari que ens impacta i ens dol profundament a
tots. La solució a aquesta situació no passa per obrir sense control les fronteres ni per fer el
joc a les màfies de traficants.
La solució a les crisis migratòries i de refugiats és triple i passa per: 1) La solució dels
conflictes que provoquen aquests desplaçaments massius; 2) Una política solidària, rigorosa
i realista d’acollida per donar un refugi al patiment de tantes persones; 3) La col·laboració en
seguretat i desenvolupament amb els països d’origen i de pas de les persones afectades.
Hem de defensar un equilibri entre la protecció dels refugiats i la necessitat de garantir la
seguretat al nostre país i a la Unió Europea, garantint que les persones acollides estiguin
correctament identificades, s’adaptin als nostres valors i lleis, particularment en matèria
d’igualtat entre homes i dones.”

10. MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT RELATIVA A LA PLAGA DEL “TOMICUS” I PER A
UNA EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME.
La regidora Sra. Paituví llegeix la següent moció:
“Atès que:
1. L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de
forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la
necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països,
molt especialment el nostre i, en general, per tots els aspectes mediambientals
positius de la bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin produint
importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les
instal·lacions tèrmiques.
_____
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2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany
aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix
associats i amb una superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.
3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca
rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva
cura i bona conservació. Aquest fet provoca el creixement de la massa forestal i el
sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que
algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin en
aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir
que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són
un greu perill d'incendi del bosc.
4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana
són, a més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar
riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges.
5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de
boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt
negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat.
6. Hi ha altres zones de Catalunya que estan explotant econòmicament els boscos amb
la biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació que, a més d'obtenir un
benefici econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de
desaparició dels mateixos a llarg termini. Només a la província de Barcelona es
calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any.
7. La Generalitat, a través del Consell Comarcal, ha disposat 100.000 € de subvenció
per a l'eradicació del "Tomicus" que, encara que probablement seran insuficients, és
un primer pas en la bona direcció, ja que la subvenció es donaria als propietaris a
través de les associacions, per fomentar precisament la potenciació de les mateixes.
Per això el Grup Municipal del PDeCAT d’Arenys de Munt demana al Ple l'adopció dels
següents acords:
1. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de parcel·les de
boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de les plagues,
especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos.
2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell
Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en general,
com especialment als propietaris de boscos.
3. Aprofitar els treballs d’eradicació del “Tomicus” per potenciar que les Associacions de
Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació adreçats als treballs de
manteniment i explotació sostenible dels boscos.
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4. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals estudiant la
possibilitat de substituir-les un cop arribin al final de la seva vida útil i, a poder ser,
utilitzar biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del Maresme.
5. Instar a la Diputació i a la Generalitat a incrementar els recursos per a l’eradicació de les
plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels mateixos.
6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal,
així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de
Propietaris Forestals.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem totalment d’acord
amb el que proposta la moció. Agraïm la iniciava i li donem suport en tots el termes que es
presenta.
En el moment de la problemàtica en què ens trobem, volem insistir en la importància de què
l’ajuntament fomenti i doni suport a l’associacionisme per tal de què les tasques de sanejar
els pins malalts es realitzin coordinadament i tant intensivament com es pugui.
Havent identificat el mal, consensuat el tractament i les actuacions a fer, el que és bàsic és
el seguiment i control que es faci. I no oblidem que l’ajuntament ha d’assumir la
responsabilitat que té en aquelles parcel·les que siguin de titularitat pròpia.
Per part de la CUP, volem informar què estem treballant a nivell de Consell Comarcal
perquè aquest seguiment i control tant de la pròpia plaga com dels ajuts que s’atorguen sigui
el més acurat possible i hi estiguin representats i presents el màxim de col·lectius implicats.
De fet, l’Associació de Propietaris de Boscos del Maresme, el Consell Comarcal, la
Generalitat, la Diputació i la Federació de les ADF del Maresme tenen prevista una jornada
per definir actuacions de protecció dels boscos del Maresme davant els efectes del canvi
climàtic que es celebrarà el 10 de març a Sant Vicenç de Montalt a la que ens agradaria que
assistís el nostre tècnic en medi ambient, o bé alguna representació de la regidoria de Medi
Ambient i que després es faci públic el que s’hagi tractat i tota la informació que s’hagi
facilitat.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Sobre la plaga del Tomicus, tenim constància
que fa més d’un any que es va alertar de la situació de risc que estaven començant a patir
els boscos del Maresme. Portem uns períodes de sequera importants, factor negatiu que ha
fet que es propagui més aquesta plaga. Hem de posar totes les mesures necessàries al
nostre abast, per intentar aturar la propagació d’aquest insecte. Parlant més a nivell local,
estem envoltats de bosc, per això aquest tema ens preocupa i molt.
El que s’està fent per combatre aquesta plaga, és talar el arbres afectats. Els experts diuen
que aquest arbres s’haurien de talar abans del mes de març perquè és quan el Tomicus
comença a sortir del tronc. I aquesta fusta aprofitar-la per fer biomassa.
Nosaltres sempre hem apostat per la biomassa per ser una font d’energia renovable i neta i
perquè amb la neteja dels boscos també estem protegint-los contra els incendis. Era un
compromís que portaven en el nostre programa electoral.
I també que els propietaris de parcel·les de boscos puguin, amb l’ajuda de les institucions,
obtenir els recursos necessaris per poder-los netejar i mantenir amb una explotació
sostenible.
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Estem d’acord amb aquesta moció, i el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal vol primer
agrair al PDeCAT d’Arenys de Munt la petita modificació pel que fa a la moció i així poder
votar favorablement. Recalcar que ens queda molta feina a fer referent a aquesta moció i la
complexitat que és portar a totes les parts afectades a un acord de consens.
Tot i així, creiem amb la bona voluntat de totes les parts per poder arribar a bon port i arribar
a la solució més raonable i viable econòmicament.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Tres plagues –la
de l'escarabat tomicus (Tomicus destruens), la processionària i el fong Thyruopsis
halepensis– estan atacant la massa forestal de pins piñoneros del Maresme i s'ha
propagat a alguns boscos del Vallès Oriental, especialment a La Roca i
Vallromanes. A la comarca de la costa, l'epidèmia ha devastat 40 hectàrees de pi,
que ja són irrecuperables. El problema s'agreuja davant la falta d'una resposta
ràpida i coordinada per part de les institucions.
El Consell Comarcal i la Generalitat diuen que estudien mesures urgents, però el
problema creix i creix. De moment, s'ha detectat que unes 6.600 hectàrees, el 20%
de la superfície forestal del Maresme, són vulnerables al contagi.
La sequera, les ones de calor i la falta d'una gestió eficaç per part dels 5.400
propietaris forestals dels boscos d'aquesta comarca han afeblit els arbres i els han
deixat sense recursos per contrarestar les plagues. L'abast de l'epidèmia és
catastròfic, com s'observa en tots els municipis de la zona en major o menor
mesura, amb pins que perden el seu clàssic color verd per derivar cap a un to
marró i grisenc.
Hem de protegir els nostres boscos perquè protegim el medi ambient tan necessari
per viure de forma sana.
Per això, estem d’acord en la protecció dels boscos fent reflexió alhora de quina ha
de ser la vegetació adequada, així com l’explotació i la conveniència de instal·lació
d’equipaments amb biomassa.
Gràcies.”
El regidor Sr. Castillo, com a regidor de Medi Ambient, diu que tan ell com el tècnic de medi
ambient assistiran a aquesta reunió del març, i una de les prioritats de l’Ajuntament és lluitar
contra la plaga.
La regidora Sra. Paituví vol agrair els vots favorables, i també vol dir a la Sra. Ballester que
també volen assistir a l’acte i vol destacar la celeritat en l’actuació sobre aquesta matèria,
doncs el color marronós és preocupant i cal actuar sense demora.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

11. MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER DECLARAR EL ROURE DE GERNIKA I EL
GRAN EUCALIPTUS DEL PARC DE CAN JALPÍ ARBRES MONUMENTALS DE
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CATALUNYA I PER ESTUDIAR LA IMPORTÀNCIA MEDIAMBIENTAL DELS
JARDINS DE CAN JALPÍ PER PRESERVAR-LOS PEL FUTUR.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez llegeix la següent moció:
“Moció que presentem 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, per declarar el Roure de Gernika i
el gran eucaliptus del parc de Can Jalpí arbres monumentals de Catalunya i per estudiar la
importància mediambiental dels jardins de Can Jalpí per preservar-los pel futur.
Arenys de Munt és posseïdor d’un plançó de l’original del Roure de Gernika, des de les
acaballes del segle XIX. Ho és gràcies als desitjos, o les excentricitats (tal com diu la pàgina
web de l’Ajuntament) del Sr. August Borras-Jalpí de Mercader i de l’enyorança que patia la
seva esposa basca, la Sra. Sofia de Algorta i de Albaroa, que trobava a faltar el seu país,
Euskadi.
El Roure de Gernika és el símbol tradicional de les institucions basques i del compromís
nacional del seu poble enfront dels esdeveniments de la història. És el símbol màxim del
poble basc.
I ara també és un símbol important d’Arenys de Munt, fet constatable atès que el 2004, el
president del Parlament català, el Sr. Ernest Benach, i el president del Parlament Basc, el
Sr. Juan Maria Atutxa, van venir a Arenys de Munt per realitzar un acte d’homenatge el
nostre roure de Gernika.
També s'ha de tenir en compte que aquest roure és un arbre catalogat pel Consell Comarcal
del Maresme com a arbre protegit d'interès comarcal, des del 23 de juliol del 1996, tal com
apareix al catàleg d’arbres monumentals i arbres declarats protegits del 2011.
Ara, el Roure de Gernika de Can Jalpí, és un referent per molts dels veïns d’Arenys de Munt,
també ho és tot el seu entorn i els jardins que hi ha al voltant del llac que es va sembrar,
també a finals del segle XIX, de plantes exòtiques i bosquets.
No fa gaires dies, el prestigiós ambientòleg Martí Boada, va fer-li una visita i, a part de
destacar la importància biològica i històrica que té el Roure de Gernika a nivell de tot el país,
va destacar els aspectes ecològics i de diversitat que té tot l’entorn i es va sorprendre, ja que
segons el seu criteri, a tocar del llac hi ha l’eucaliptus més gran de tot el Principat i que tots
dos arbres haurien d’estar protegits com a arbres singulars de tot Catalunya, així com parts
dels jardins.
Per refermar aquestes opinions s’hauria de fer un estudi biològic de tot l’entorn dels jardins
de Can Jalpí per saber exactament la seva importància mediambiental i poder en el futur fer
actuacions futures per preservar-los. Un estudi que no s’hauria de fer des de l’Ajuntament
sinó des de les institucions acadèmiques, tutelant l’estudi de final de carrera o de doctorat
per part d’algun estudiant de ciències ambientals, per algun acadèmic especialista en
aquesta matèria, per garantir que sigui gratuït i objectiu en el seu anàlisi.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
Atès el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals de Catalunya
que en el seu article 1 diu que ‘es consideraran arbres monumentals els que, per les mides
excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica són
mereixedors de mesures de protecció’,
Atès que en el seu article 2 diu ‘Els arbres declarats monumentals es consideraran protegits’
i que ‘aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i d’arrencar-los totalment o parcial,
així com danyar-los per qualsevol mitjà’.
Atès que en el seu article 3 diu ‘La declaració dels arbres monumentals es farà per Ordre del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’ofici o a petició dels propietaris on radiquin
les finques’ i afegeix que ‘prèviament a la declaració es podran demanar informes als
Departaments de botànica de les Universitat catalanes, a les entitats locals afectades i a les
associacions de protecció de la natura ...’
Atès que el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i
local, en el seu article 1 diu: ‘l’administració pública competent podrà declarar arbres
d'interès comarcal o d'interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o la
seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són
mereixedors de mesures de protecció’.
Atès que en el seu article 2 diu: ‘Els arbres declarats d'interès comarcal o d'interès local es
consideraran protegits.’ i ‘Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los
totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.’
Atès que en el seu article 3 diu: ‘La declaració dels arbres d'interès local es farà per acord de
l'ajuntament corresponent, d'ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l'arbre’.
Atès que el propietari dels terrenys on s’ubiquen aquests jardins, el Roure de Gernika i
aquest gran eucaliptus, és l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Atès que només el Roure de Gernika actualment ja és un arbre catalogat pel Consell
Comarcal del Maresme com a arbre protegit d'interès comarcal des del 23 de juliol del 1996,
però no ho és com a arbre monumental de Catalunya.
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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar, com a propietaris dels Jardins de Can Jalpí, al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, que inici els tràmits per declarar arbres monumentals catalans el Roure
de Gernika i el gran eucaliptus que hi ha a tocar del llac.
Segon.- Fins que no es materialitzi aquesta declaració, declarar arbre d’interès local el gran
eucaliptus dels Jardins de Can Jalpí per garantir la seva protecció, en compliment del Decret
47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
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Tercer.- Sol·licitar a una universitat catalana, al seu Departament de Ciències ambientals,
col·laboració per a què algun estudiant o grup d’estudiants pugui realitzar un estudi
ambiental sobre els jardins de Can Jalpí, les plantes que el conformen i la biodiversitat
existent, establint les mesures adequades per protegir-los i preservar-los de cara al futur.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.”
I per acabar, el regidor Sr. “Ximenis” Jiménez afegeix el següent: “Abans d’acabar la
intervenció voldria dir que avui quan hem aprovat el catàleg de protecció del patrimoni
històric i arquitectònic mediambiental d’Arenys de Munt, ja s’ha citat que el Roure de Gernika
ja hi és i aquest gran eucaliptus també, com molts altres arbres. I també voldria fer un
agraïment, perquè amb celeritat des de la regidoria de Medi Ambient i el tècnic de Medi
Ambient, en Marc Planas i el regidor Àngel Castillo, han realitzat un informe tècnic de forma
molt ràpida, datat en data d’avui i en aquest informe tècnic es proposa poder catalogar com
arbre monumental aquest eucaliptus. Per tant, gràcies per la feina, gràcies per haver-ho fet
tant ràpidament.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El patrimoni natural constitueix
un component essencial de la identitat de Catalunya, de la salut del territori i de la societat, i
una font de serveis i oportunitats, de llocs de treball i d’activitat econòmica.
Conservar en bon estat el nostre patrimoni natural ha de ser una prioritat per al poble i per al
país, des de totes les perspectives, però especialment des de la salut, social i econòmica.
Prova d’això és l’aprovació per unanimitat d’aquest ambiciós catàleg de patrimoni històric,
arquitectònic i natural que hem votat al Ple d’avui.
Posarem tot el que estigui al nostre abast, per la defensa del nostre patrimoni. Hi votarem a
favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Només volem evidenciar
el nostre vot a favor. Tal i com ja hem dit a propòsit de l’aprovació del catàleg del patrimoni
històric, arquitectònic i ambiental, estem a favor de considerar-lo i protegir-lo pel seu valor
intrínsec i ens sembla que aquets proposta va en aquesta direcció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que està d’acord en protegir aquests arbres,
però s’abstenen per les formes, doncs no els sembla correcte les intencions que es fan de
determinades paraules i no volen males interpretacions del contingut de la moció. És una
abstenció positiva.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Malgrat que el Roure
de Gernika té un especial significat per a tots els catalans i catalanes del nostre país, ja que
vàrem rebre, juntament amb el poble basc i altres pobles de la península ibèrica, la fuetada
terrible i els estralls de la Guerra Civil, fou durant el 2004 quan adquirí més visualització
davant els ulls dels arenyencs, per la visita/acte d’agermanament reexidament planificada
pel govern d’aleshores, presidit per l’Andreu Majó, que tingué l’encert de convidar els
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President del Parlament Basc, el Sr. Juan Maria Atutxa i el President del Parlament de
Catalunya, Sr. Ernest Benach, per retre un homenatge al nostre estimat roure.
Seguint els costums dels “americanos” o “indians”, malgrat que ell no ho era, que quan
tornaven al seu poble nadiu després d’haver fet fortuna, plantaven aquella flora exòtica i
tropical que els havia acompanyat en el seu trajecte d’enriquiment, August Borràs Jalpí de
Mercader en féu plantar a banda i banda del llac artificial que també féu construir i,
afortunadament, aquesta flora tan genuïna ha arribat als nostres dies.
I hem de fer el possible perquè això no s‘estronqui, sinó que es potenciï.
Justament avui, el Partit Demòcrata d’Arenys de Munt, hem presentat una moció en la línia
de protegir els nostres boscos i millorar-ne la gestió, ja que malauradament estan patint i
molt una davallada important per culpa, en aquest cas, d’una plaga que no afecta justament
a la família dels arbres que defensen aquesta moció. Però, certament, aquesta és una
assignatura pendent i que necessita de tots els esforços possibles, per tant, trobem
encertada aquesta moció, donat que afavorirà la protecció del tan nostrat patrimoni natural i
més, quan Arenys de Munt, vol ser un lloc destacat en la protecció del medi ambient pel
gaudi dels nostres vilatans i de qui ens visiti. Això, sens dubte, també afavoreix tot el nostre
sector serveis i que no para d’intentar promocionar els nostres bonics paratges
Per tant, i per ser conseqüents amb l’anteriorment exposat, hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Tot allò que representi
conservar, donar valor o rellevància a patrimoni singular sempre estarem d’acord. I
certament, aquests dos arbres els hem de protegir i conservar. Per tant, votarem a favor.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Volia agrair els vots favorables. I lamentar
l’abstenció del regidor del PP perquè no està d’acord amb certa terminologia, no sabem ben
bé quina, perquè els arbres són arbres i estan a Catalunya i no estan en un altre lloc. I no
penso que siguin independentistes els arbres.
He estat repassant la moció i no m’ha semblat que hi hagués certa terminologia sobiranista,
independentista, separatista, etc. etc.
De totes formes, sí que voldria fer una petita anotació del que diu l’informe, que ho trobo
interessant i que quedés recollit a l’acta del Ple quan parla que es tracta d’un arbre de grans
dimensions, amb un tronc amb un perímetre de 5,68 centímetres a un metre i mig d’alçada,
que té una alçada estimada d’uns 35 a 40 metres, que per les seves dimensions podria
tractar-se d’un eucaliptus centenari i, també diu, que podria tractar-se d’un arbre exemplar
amb un elevat valor estètic i patrimonial.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví 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, PDeCAT, PSC i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na
Esther Sánchez i Sánchez; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup
PP.

12. MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES
EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT,
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PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL
PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA.
La regidora Sra. Castillo avança que és una miqueta llarga, però és una moció molt
treballada i també llarg és el problema que hi ha respecte la pobresa energètica.
Seguidament, llegeix la següent moció:
“LES TARIFES ELÈCTRIQUES
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació
del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al
mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre
un nivell de competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció
mediambiental d’una societat moderna.
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric
serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”.
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures,
assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que
ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos
factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La
llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un
73% i en els últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta
conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, sinó
únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i
la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el
país amb el preu més alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys; la
factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum
ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals
que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de
regulació del mercat nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el
preu més alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a les butxaques de les
famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa,
Iberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de
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les grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red
Eléctrica Española.
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la
Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de los precios de la luz en
defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la
fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías
eléctricas”.
A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista Javi
López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus. L’europarlamentari
ha adreçat una carta a la Comissària europea de la Competència, Margrethe Vestager,
sobre aquesta qüestió. López s’ha interessat també per la investigació que la Comissió va
iniciar al gener de 2007 sobre les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de
tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica) i
finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc, el sistema tira de les instal·lacions que no
es poden apagar en funció de la demanda, després de les renovables i, si és necessari, de
l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu final les
renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu més baix, mentre que la més cara les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves
instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles
fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum
directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge
d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el
cost de compensar les comunitats insulars i un IVA del 21%. Tot això ho marca el Govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat
absolutament oblidada i maltractada per l’actual Govern central. Una nova legislació sobre
l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si
reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la
legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta
normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic.
Per això, cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar
el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic
perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos
d’efecte hivernacle.
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LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea, a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments
bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans
companyies no han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa
energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la
mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi
social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el
llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar
les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir
dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes
declaraven no poder mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, més del doble
respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica, esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a l’increment dels
preus dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les
companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de
pobresa energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la Generalitat, les
Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar
amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50% de les despeses generades
per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu és evitar
els talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels drets que
tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d'interrompre qualsevol
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als Serveis Socials un
informe que acrediti si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en un
termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família es troben
en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a aquestes famílies
dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses
subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de
risc.
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els
nostres drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls
intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No
admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per
justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al
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sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una modernització
i reforç de les instal·lacions.
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres de la
nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat per carrers de
la ciutat i incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les
companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que ocupen la via pública de
manera indiscriminada.
Per tot l’exposat proposem en aquest Ple municipal els següents acords:
Primer.- Instar a les companyies subministradores a què signin de manera immediata el
conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de
subministrament i l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos derivats.
Segon.- Instar a les companyies elèctriques el sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del
servei.
Tercer.- Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la
retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan intransitables
i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
Quart.- Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal perquè
es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i impostos per l’ús del
domini públic que fan les companyies.
Cinquè.- Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de
Catalunya, Associacions de Veïns, Sindicats i Companyies subministradores que operen a
Arenys de Munt i a les entitats socials de la ciutat.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “En aquesta moció que presenta el grup del PSC
sobre el que està generant la mala gestió i abusos per par de les companyies del sector
elèctric al nostre país, pensem que s’estan barrejant moltes coses en la mateixa moció i que
amb tot el contingut de la mateixa, donaria per fer tres mocions diferents. Estem parlant, per
una part, de les tarifes abusives que apliquen les empreses elèctriques que acaba
repercutint en tots els consumidors. La segona qüestió és la qualitat del subministrament,
que d’això en el nostre poble ho patim molt sovint per la manca d’inversions per adaptar la
xarxa elèctrica a les noves necessitats per part de les empreses elèctriques. Això fa que
patim més vegades de les que ens agradaria, talls en el subministrament que afecten tant a
particulars com a negocis i empreses. Creiem que això és conseqüència, per la mala
situació en què es troba part de la xarxa en el nostre municipi, que encara no està soterrada
i potser és el que fa que quan patim ventades molt fortes ens quedem sense llum.
I la tercera qüestió, la pobresa energètica. Aquesta, molt més important, perquè afecta a les
persones amb pocs recursos, que per la seva situació econòmica no poden fer front al
pagament abusiu d’aquest servei. Servei que no oblidem és un servei bàsic i necessari per
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portar una vida digna. I diem això perquè no potser que un servei com aquest tant important
estigui en mans de grans empreses privades, que evidentment vetllaran més pels seus
interessos econòmics que no pas pel benestar dels ciutadans.
Potser això no estaria passant si no s’haguessin privatitzat les empreses públiques en el seu
dia com va passar amb les elèctriques en l’època del Sr. Aznar.
Un altre tema que ha sortit en aquesta moció i que també és important de destacar, és el
tema de les energies renovables. No podem oblidar que fins ara no s’ha fet prou perquè
aquestes energies netes es vagin imposant en la nostra societat per davant de les més
contaminants. Massa interessos econòmics al darrere.
Estem d’acord amb aquesta moció, i el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup municipal del Partit
Popular, malgrat no compartir el 100% de la seva exposició de motius, sí que compartim el
fet que en ella ens plantegen en relació a aquest àmbit pel que fa a la pobresa energètica i
la responsabilitat de les empreses subministradores en el manteniment de les seves
instal·lacions.
En relació a la mateixa m’agradaria, però, per justificar el vot del meu grup, matisar algunes
coses :
a.
Malgrat es diu per activa i per passiva, el Govern de l’Estat en cap moment ha
recorregut davant el Tribunal Constitucional la part de la llei catalana que té relació amb la
pobresa energètica i, per tant, estem totalment d’acord en què la Llei vigent s’apliqui i es
compleixi per part de tothom.
b.
Que en aquets àmbits, independentment del que regula cada Comunitat Autònoma, el
Govern ha arribat a un acord amb PP, PSOE i a última hora s’hi ha sumat també C’S, per
modificar per decret amb caràcter d’urgència la llei del sector elèctric. Aquesta norma
estableix quins són els abonats que es considera que reben “subministraments essencials” i
als quals no es pot tallar la llum, com hospitals, per exemple. L’objectiu de la reforma és
incloure-hi també les llars amb pitjor situació econòmica. El propi Conseller Baiget, ha
“celebrat” que l’Estat afronti aquesta problemàtica mitjançant aquest Decret Llei esmentat.
c.
En el últims mesos, en aquest àmbit hem avançat i arribat a més acords amb diferents
formacions polítiques, com per exemple, en relació a la redefinició del bo social, un
descompte del 25% en el rebut de la llum per a certs col·lectius vulnerables i que paguen les
empreses energètiques. Cal recordar que fa només dos mesos, el Tribunal Suprem va
suspendre aquestes rebaixes perquè no es finançaven a través de totes les companyies.
d.
És més que evident que cal exigir als titular de les infraestructures elèctriques que
inverteixin en la millora i el manteniment d’aquestes instal·lacions en el territori, ara bé, no
oblidem que la competència per dur a terme aquesta exigència i aquest control en relació a
allò que aquestes empreses fan o no fan és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i
per tant aquesta també té la seva responsabilitat pel que fa a l’estat en què es troben
aquestes instal·lacions.
e.
Finalment, pel que fa a la introducció de clàusules a favor de les energies renovables
anem tard, molt tard, la gran majoria de ajuntaments catalans ja han anat introduint aquest
tipus de clàusules en els seus plecs de condicions, així que això només depèn de la voluntat
política del Govern d’aquest municipi fer-ho o no.
En conclusió, crec que en un tema com aquest és necessari que tots remem en la mateixa
direcció, que no s’intenti utilitzar ni per fer demagògia ni com a “arma arrojadiza” d’un partit
contra un altre. Totes les administracions, en funció de les seves competències, treballen en
benefici dels ciutadans en un àmbit com aquest i, per tant, la suma dels esforços de tots és
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el que ens ha de permetre aconseguir els objectius. Siguem exigents amb les
comercialitzadores si és necessari ser-ho però, alhora i, també, amb el Govern de la
Generalitat perquè controli i revisi que les empreses fan, presenten i desenvolupen el seu
pla de inversió per la millora de la xarxa elèctrica existent actualment al nostre municipi.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “La pobresa energètica
és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la
precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer
front al pagament de la factura d’electricitat, gas i aigua dels seus habitatges en trobar-se a
l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a
final de mes. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els
membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes no perceben cap ingrés. Arran d’aquesta situació, hem
viscut episodis dramàtics com ara el que mencionava la regidora Castillo del passat dilluns
14 de novembre del 2016, a la ciutat de Reus, on una dona de 81 anys va morir en un
incendi provocat per una espelma. Gas Natural li havia tallat el subministrament de la llum
per l’impagament dels rebuts de dos mesos. Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant
situacions intolerables que es poden evitar, simplement amb el compliment de les lleis que
garanteixen els subministraments bàsics a les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat.
Segons informa l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals ( DESC ), 6 de cada
10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb la
pobresa energètica.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu ens van instar als Estats membres a adoptar
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament,
pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més
vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar
la norma però el Tribunal Constitucional el va anul·lar després que el Govern Rajoy
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals
en matèria de règim energètic.
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l’emergència
habitacional i la pobresa energètica que recull les actuacions necessàries perquè no es talli
el subministrament, així com el compliment de la norma per part de les empreses
subministradores.
És palès l’esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles famílies
que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar de la
pobresa, així com el Govern de la Generalitat.
Per tot l’exposat, el grup municipal del PDECAT votarem a favor d´aquesta moció.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Justament per a il·lustrar
la necessitat que ens presenta aquesta moció, al nostre poble fa molt poc que vam tenir
l’enèsim exemple amb l’apagada de llum de 12 hores en dos dies que la companyia va
atribuir a la caiguda del pals de tensió que hi ha entre Dosrius i Arenys de Munt, de fet, és el
que va motivar el prec que presentarem d’aquí a una estona. Ens sembla evident que
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l’apujada de preus i els guanys anuals que acumulen les companyies fan imperdonable
l’estat de les infraestructures i la manera com gestionen les avaries.
Votem a favor però no voldríem que en aquest Ple es deixés de dir que bona part de la
responsabilitat del sistema de preus de la llum la tenen exdirigents polítics, de diferents
colors, inclosos els autoconsiderats d’esquerres, que ara juguen o han jugat a les portes
giratòries d’Endesa, de Gas Natural o de les seves principals accionistes.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Hi estem totalment a favor.
Som ferms defensors de les energies alternatives i sostenibles i cal que el Parlament de
Catalunya pugui tenir competències plenes per poder desenvolupar polítiques que
afavoreixin les energies renovables, en lloc de la política nefasta de l’Estat espanyol, que el
que fa és posar-hi traves. Hi votarem a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

13. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
S’ADHEREIXI A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI, POBLES I CIUTATS PER LA
DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE.
La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:
“El Ple d'Arenys de Munt reunit el 30 de juny de 2016 va aprovar per unanimitat declarar la
nostra vila respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva
orientació i/o identitat sexual. D'aquest manera, entre altres acords, Arenys de Munt se
sumava a l'impuls de la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia.
Així el nostre poble va manifestar la voluntat de donar el nostre suport divulgant els
continguts de la proposició de Llei a través dels mitjans de comunicació municipals, els
centres educatius i els equipaments municipals.
Vam acordar instar les escoles del poble a treballar per explicar de forma objectiva, clara i
sense prejudicis la diversitat sexual i ens vam proposar garantir que als espais municipals
per a joves es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin o es puguin crear
els protocols d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
Poc temps després que Arenys de Munt mostrés el seu respecte per la diversitat sexual, en
aquest termes, es va crear la Xarxa de Municipis LGTBI com a eina que precisament ajuda
al desplegament de la llei pels drets de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i
intersexuals que havia aprovat el Parlament català l’any 2014.
L'adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI, tal com ho han fet altres municipis com Mataró,
Granollers, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Terrassa, Berga, Barberà del Vallès, Badia del
Vallès, Sitges o Gavà, suposa refermar el compromís permanent i actiu d'Arenys de Munt i
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
contribueix a què aquesta voluntat es desplegui efectivament en la lluita contra les
discriminacions per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en general.
Per avançar cap a un país respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones
LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat tingui tolerància zero.
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Arenys de Munt a la Xarxa de Municipis LGTBI
(pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).
Segon.- Refermar el compromís d'Arenys de Munt en avançar cap a un país respectuós i
divers on la normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal com són, sense por
i amb la plena acceptació del seus drets.
Tercer.- Comprometre'ns a posar en comú amb els municipis de l’entorn “tolerància zero”
totes aquelles accions i polítiques que l'Ajuntament d'Arenys de Munt realitzi en rebuig a
qualsevol acte homòfob que succeeixi en el municipi.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. El 10
de desembre de 1948, en la seva Assemblea General, les Nacions Unides van aprovar la
“Declaració Universal dels Drets Humans” i van afirmar que “tots éssers humans neixen
lliures i iguals en dignitat i drets”. Actualment, a 76 països del món les relacions entre
persones del mateix sexe són penalitzades i a set països es condemna amb la pena de
mort. Des de 1990, gairebé 40 països han legalitzat o han despenalitzat les relacions entre
gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, prohibint la discriminació contra persones LGBT.
Tot i així, ha crescut la LGTBfòbia i traspassa tots els continents, incloent-hi Europa, i podem
veure com, encara a dia d’avui, es persegueix i es criminalitza a gais, lesbianes,
transsexuals i bisexuals. Davant casos de situacions extremes com a Rússia, Uganda i
Nigèria, i a l’Amèrica llatina, a on encara existeixen execucions extrajudicials, lleis
homòfobes i crims d’odi i discriminació.
Exemples com la Llei contra l’homofòbia del Parlament de Catalunya són senyals que s’està
avançant en aquest sentit. Tot i així, són creixents i una trista realitat, els casos de bullying
LGTBfòbic als centres educatius, així com en l’esport de base i les activitats de lleure contra
infants i adolescents.
Som conscients que s’han de protegir els drets humans bàsics de les persones LGBT i que
per aconseguir tot això, no n’hi ha prou en canviar lleis, sinó també les mentalitats de les
persones per aconseguir la igualtat social. En aquest sentit, l’educació és bàsica i la
mobilització social són factors fonamentals.
Com ja vam manifestar en el Ple del 30 de Juny, a Arenys de Munt, com a la resta del món,
totes les persones han de poder viure llurs diferències de gènere o sexe en condicions
d'igualtat, equitat i llibertat.
És per tot això que donarem suport a aquesta moció i, en concret, a l’adhesió de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la xarxa de municipis LGTBI. El nostre vot serà a favor.”
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La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Serem breus en aquest punt, perquè en el Ple
del 30 de juny del 2016 vam votar una moció i va quedar clar el posicionament que teníem a
favor de la defensar dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI i en contra de la
discriminació que pateixen per raó de gènere o d’orientació sexual. Aquest Consistori va
votar per unanimitat la moció, agafant el compromís de lluitar contra tot tipus de
discriminació sexual.
Sobretot començar pels centres educatius, per educar als nostres joves en el respecte i la
tolerància i lluitar contra la LGTBfòbia.
Per continuar fent força i tolerància zero davant d’actituds discriminatòries per raó de gènere
o d’orientació sexual, votarem a favor d’aquesta moció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La constitució de la Xarxa
de Municipis LGTBI és un projecte innovador a tot l'Estat i actualment en formen part els
Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet,
Ripollet, Barberà del Vallès, Berga i Sant Quirze del Vallès; però està previst que s'hi
adhereixin nous ajuntaments.
A partir d’ara, Arenys hi serà present a la Xarxa si així ho aprovem avui.
També participen representants de la Generalitat de Catalunya i de l'Àrea d'Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
Estem compromesos, des de fa anys, amb el desplegament de les polítiques de gènere i
convençuts de la necessitat de superar les lògiques heteropatriarcals, així com defensar els
drets de totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat.
Entenem que és fonamental poder cooperar entre municipis per poder tirar endavant accions
i polítiques de defensa dels drets LGTBI. Cal que treballem els municipis de forma
coordinada i en contacte permanent amb els col·lectius i moviments socials que fa anys que
lluiten per defensar els seus drets”.
Des d’Arenys de Munt sumarem amb el compromís d’impulsar polítiques “multicolors”, on la
diferència deixi d’estar sancionada, on la diversitat afectiva i sexual sigui un patrimoni
col·lectiu, afirmant el dret a la vida, a l’amor, a la igualtat i la llibertat. Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan totalment d’acord amb la llibertat
de les persones doncs d’això tracta la democràcia. Per això votaran a favor.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Les institucions polítiques ens
hem d’esforçar per a fer possibles polítiques que vetllin pels drets de les persones i també
del col·lectiu LGTBI i l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. ERC té el
compromís de fer-ho i així ho pensa demostrar també des dels ajuntaments. Totalment a
favor de reconèixer la diversitat sexual de la nostra societat; només amb l’acceptació plena
de les sexualitats diverses, aconseguirem una societat més justa i tolerant. Hi votarem a
favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

14. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
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La regidora Sra. Vila llegeix la següent moció:
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada
a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per
crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
- Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per
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la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
- Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
- Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
- Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de 2013,
llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els regidors i regidores del grup municipal d’ERC de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt proposen al Ple Municipal els següents acords:
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Estem d’acord a què l’Ajuntament
d’Arenys de Munt s’adhereixi al Pacte Nacional pel Referèndum. Com no podia de ser de
cap altra manera.
Ara bé, no hem sabut trobar cap pàgina web on les entitats, associacions, particulars o
ajuntaments s’hi puguin adherir al Pacte i probablement aquesta és una mancança
organitzativa, perquè aquest fet hauria hagut de ser automàtic a la creació del Pacte i de la
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Comissió Executiva que l’ha de dur a terme. Més enllà de la premsa i en notícies no hem
sabut trobar el Manifest al qual ens hem d’adherir. Per tant, hem de ser autocrítics i és cert
que els independentistes no ho fem tot bé. Esperem que en aquesta recta final del procés i
especialment en el Referèndum no cometem errors, com el que hem detectat ara i que ens
pugui acabar perjudicant a nosaltres mateixos.
Segons sembla, l’adhesió a aquest Pacte s’està impulsant des de l’AMI i des de l’ACM, però
buscant un consens ampli del màxim de formacions polítiques. Pensem que aquesta
adhesió s’hauria d’haver presentat en aquest Ple de forma conjunta per totes les formacions
polítiques democràtiques, treballant-ho i buscant els acords. I, si no hagués pogut ser,
s’hauria hagut de presentar, com a mínim, per totes les formacions independentistes del
Consistori, fent un intent de trobada de totes elles i demostrant unitat. Una unitat que ens
serà molt necessària per no cometre errors fins al final del procés.
Respecte al Manifest, al qual donarem suport, només afegir que en el paràgraf primer s’insta
al Govern de Catalunya i al de l’Estat Espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Amb aquest paràgraf, el que se li està demanant al Govern espanyol és que doni suport al
dret d’autodeterminació i, com està clar, el Govern espanyol mai donarà suport a aquest
dret. Potser en estats democràtics es podria aconseguir, però en aquest Estat, en què s’està
donant continuïtat al franquisme institucional des de la dreta i des de l’esquerra, és una
utopia que de cop i volta s’il·luminin i es converteixin en un estat democràtic. Una utopia que
està molt més allunyada del que estem plantejant els independentistes: abans hi haurà la
independència del Principat de Catalunya, que la democràcia real a l’Estat espanyol.
I què passarà quan l’Estat espanyol posi moltes més dificultats polítiques i socials per exercir
la democràcia? Els demòcrates es posaran al costat del Pacte Nacional pel Referèndum? O
es quedaran mirant des del darrere de la barrera?
Per cert, a la situació que se’ns està abocant, no fer res no és ser neutral. No fer res és
convertir-se en còmplice del franquisme reciclat i de la no democràcia.
En aquest sentit, des del Pacte Nacional pel Referèndum i per part de tots els demòcrates
s’ha de ser conscient que l’exercici del dret a l’autodeterminació és un dret fonamental dels
drets humans i es tracta del dret individual i col·lectiu a "decidir lliurement la condició política
i a aconseguir lliurement el desenvolupament econòmic, social i cultural dels pobles". En
aquest cas, el del poble català.
El dret a l'autodeterminació és una norma de "ius cogens". Les normes de "ius cogens"
constitueixen el nivell més alt de les lleis internacionals i han de ser obeïdes sempre i per
tots els demòcrates. Tant pels que estan a favor de la independència com pels que no ho
estan. Els independentistes ens hem passat molt anys respectant les decisions majoritàries
dels que optaven per opcions espanyolistes, unionistes o aquelles que han estat donant
continuïtat a una Constitució espanyola enganyosa i fraudulenta que amaga darrere seu a
tot el franquisme.
Esperem que ara, tots aquests unionistes, espanyolistes, constitucionalistes franquistes,
respectin les decisions majoritàries dels que opten per la independència, si és que guanyem.
I que no facin com van fer ahir amb el mural d’homenatge a en Xavier Vinader, que els
feixistes han actuat per malmetre’l no respectant l’opinió majoritària dels ciutadans de
Sabadell.”

_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Vot a favor. El suport dels
municipis, al nostre poble ho sabem molt bé, és imprescindible. Igual que en el seu moment
ho hem fet els regidors i regidores en l’Assemblea d’Electes de Catalunya; aquets és un acte
més que referma el nostre compromís per la república.
La CUP ho recordava quan es va constituir el Pacte: a l’Estat no hi ha democràcia i per això
no deixa que es pugui celebrar un exercici democràtic tant simple com necessari; per tant,
confiem poc en cap tipus de consens i demanem quan es confirmi que no arriba, també es
sumem totes les forces al referèndum unilateral.
Per tant, com que no veiem possible un acord amb l’Estat, aprofitem per anar una mica més
enllà i posem un límit en el temps d’espera i anar pensant en posar una data, abans que
l’haguem de posar amb presses degut a què el límit, el de la nostra paciència, s’esgoti
aguantant situacions com les viscudes en el judici pel 9N o les darreres ocurrències del
Tribunal Constitucional.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que està perplex pel que s’ha dit i només vol
demanar que s’inclogui a l’acta una relació de normativa que tracta d’això i que ja ha
comentat en altres ocasions, doncs no es vol repetir i allargar-se en aquest tema. Votarà en
contra.
El Sr. Alcalde respon que les seves referències seran incorporades a l’acta.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Tal i
com diu la moció, el dia 26 de juny de 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir. El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta al Govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb
l'Estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant la voluntat de
decidir el nostre futur polític com a nació. Han sigut moltes les expressions dels catalans i
catalanes: mobilitzacions socials -la manifestació de l’11 de setembre de 2012 “Catalunya
nou Estat d’Europa”; la “Via Catalana” del 2013 o la “Via lliure a la República Catalana” del
2015- processos participatius com el 9N de 2014, processos electorals com les del passat
27 de setembre on es va configurar una majoria clara per portar Catalunya a les portes d’un
nou Estat.
La resposta però del Govern espanyol sempre ha estat el rebuig al diàleg, n’és un exemple
la negativa al traspàs de la competència per fer un referèndum i decidir de manera lliure i
democràtica.
La Carta de les Nacions Unides i la Declaració dels Drets Humans reconeixen el dret a
l’autodeterminació, el Parlament de Catalunya afirma el dret imprescriptible i inalienable de
Catalunya a exercir-lo.
Es reconeix el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això, donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat
d’una gran majoria de la seva població.
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Finalment, voldríem destacar la iniciativa popular, com el manifest “Per un referèndum oficial
i vinculant sobre la independència el 2017” del 13 de Juliol de 2016, que alguns dels càrrecs
electes aquí presents vam signar i que demanava:
Que durant el 2017 s’aprovi la llei de transitorietat jurídica amb els mecanismes de transició
entre l’actual legalitat espanyola i la nova legalitat de la República Catalana. I s’elabori la
regulació electoral del referèndum per garantir un procés neutral, obert i plural.
Que tot seguit el Parlament convoqui i celebri un referèndum d’Autodeterminació per al
mateix 2017, amb independència del que pugui dictaminar l’Estat Espanyol, emparat i
sostingut d’acord amb tot l’ordenament jurídic internacional.
En cas de victòria del Sí, el Parlament procediria a declarar formalment la independència i a
informar-ne totes les nacions del món. La transitorietat jurídica entraria immediatament en
vigor per posar en marxa el nou Estat.
Una vegada més demostra que la societat civil està al davant d’aquesta iniciativa, i que en
tot cas, els partits polítics només són l’instrument per fer realitat la voluntat del poble català; i
fidels al compromís que vam adquirir en acceptar la nostra acta com a càrrecs electes, el
nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els catalans i les catalanes
que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de ruptura ni està en la nostra
agenda política portar a la societat a la divisió i l’enfrontament. Els que volem seguir a
Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i
la resta de l’Estat.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil.
Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única solució
política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que
defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i
pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la
legalitat.
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la
sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de les
futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense
Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal
alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu
el Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la
Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant, la nostra sortida de la Unió Europea.
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni
beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera
d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor
quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La
solució no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.
Tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional
de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat, tant pel Parlament
de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment refrendat per la
ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat, i
desitgem dotar d’un nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels
catalans i catalanes, i del conjunt de la ciutadania espanyola.
_____
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Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:
La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la
negociació i el pacte.
Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la pulsió
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons
parlamentaris independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots
emesos a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.
Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat.
Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té
avui cabuda en el nostre ordenament jurídic.
Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió,
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant:
una elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi
d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat
pels catalans i les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el
servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística
que, en primer lloc, implica la renúncia per part del Govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE
com a instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la
recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional
a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46
qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el
referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i
volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya.
Per aquest motiu reivindiquem un nou pacte que desemboqui en una reforma de la
Constitució i que passa per:
1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en
un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que
incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del pacte
polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà
en un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom.
2.- Pel reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història,
tradicions, dret i cultura propis.
3.- Pel reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la
diversitat cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües
pròpies, i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc,
el català i l’aranès.
4.- Volem la reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels
diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris.
5.- Proposem un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un
principi de lleialtat i de cooperació.
6.- Així com el blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de
llengua, cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística
com a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe.
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7.- Reclamem un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte
les necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal
defensar i ampliar.
8.- I, finalment, la reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la
corrupció, la reforma de la Llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència
de l’administració.
Aquesta és la nostra proposta i els arguments que sempre hem defensat i defensem.
Moltes gràcies.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “S’han dit moltes coses però és important
que es continuïn dient.
La senyora Castillo ha dit que la independència no és la solució. La solució és la
democràcia.
I voldria llegir una noticia que ha aparegut avui, que el relator especial de l’ONU en drets
humans va enviar una carta a l’ambaixada espanyola a Ginebra i a l’oficina permanent
d’Espanya a la ONU i d’altres organitzacions internacionals expressant la preocupació per la
persecució judicial de dirigents polítics catalans pel 9-N.
El relator, imagino que tots sabem el que significa el relator dels drets humans i que alguna
significació de democràcia se li deu atorgar, diu a les autoritats espanyoles que ‘el
referèndum, com el dut a terme al Quebec i a Escòcia, és un mètode fiable per a sondejar
l’opinió pública i evitar un consentiment artificial per garantir l’autenticitat de l’expressió de la
voluntat política en un entorn lliure d’amenaces i de l’ús de la força’.
També diu que: ’vol expressar la meva preocupació per algunes informacions que continua
rebent sobre una campanya difamatòria denominada “operació Catalunya” contra dirigents
polítics catalans que està tenint lloc actualment amb l’objectiu de frenar el procés
independentista català.’
També es declara preocupat ‘pel fet que continuïn els judicis contra antics dirigents polítics
que van organitzar el referèndum’.
A més, recorda que ‘molts conflictes armats des del 1945 estan relacionats amb la negació
de la lliure determinació’. En el seu informe, en què ‘vaig subratllar que la realització de la
lliure determinació, ja sigui interna o externa, és una estratègia important per a la prevenció
de conflictes’, ... ‘la lliure determinació és particularment important perquè permet als
individus i als pobles de gaudir de cadascun dels drets que contenen els tractats
internacionals de drets humans.’
I es mostra preocupat ‘pel clima polític a Espanya’ i es posa a disposició de les autoritats
espanyoles per a discutir ‘la situació actual en el context de les obligacions d’Espanya en
virtut del dret internacional dels drets humans.’
Podem qüestionar-nos que és ser demòcrata o no i podem dir que la independència de
Catalunya no és la solució, però el que està clar és que Espanya tampoc és la solució.
Realment la solució és la democràcia, si es creu en la democràcia.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia 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, PDeCAT i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i dos vots
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en contra, de la tinent d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i
Camps, dels grups PSC i PP.
PART DE CONTROL
15. DESPATX OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 7 a la 22, ambdues incloses, des del
16/01/17 fins al 12/02/17:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Resolucions en matèria de contractació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 16/01/17 fins al 12/02/17, en matèria
de:
-

Seguretat: 13
Benestar Social: 8
Urbanisme: 1
Sanitat (Cementiri): 1
Espai Públic: 1
16. DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DE CIU A PDeCAT.

El Sr. Alcalde exposa que els regidors del grup CIU van presentar una instància per
demanar que se’ls considerés regidors del grup PDeCAT, fet del que es dóna compte.
PRECS I PREGUNTES
17. 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 del Ple ordinari del
22/12/2016:
“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.”
_____
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El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu textualment: “L'ajuntament d'Arenys de
Munt va fer la petició adreçada a Gerència del Cadastre de Catalunya l’any 2016 per
permetre aplicar el coeficient reductor a les parcel·les que conformen el sector B-5 Roals, la
resposta ha estat favorable i els propietaris estan reben les notificacions que se'ls hi aplicarà
aquest coeficient reductor amb efectes retroactius.
De les 42 referències cadastrals del sector ROALS, estan al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries 37 i 5 que tenen rebuts pendents de pagament en relació a
l'IBI.”

18. PREC DEL GRUP PDeCAT PER UBICAR UNS BANCS A L’AVINGUDA PANAGALL.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
“Alguns veïns d’edat avançada de l’avinguda Panagall, concretament els que viuen per la
part alta, ens han comentat que troben a faltar un banc que els faciliti un descans quan per
exemple vénen caminant des de la Riera.
Veient que efectivament en aquest tram podria ser necessari, els proposem una zona on
creiem que podria tenir bona acceptació. A l’alçada de la Travessia Pujades,
aproximadament davant de Vidres Artigas.
Els acompanyem aquest prec amb dues fotografies, amb l’estat actual i amb la proposta que
els suggerim per tal que sigui estudiada.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, indica que estan d’acord amb la proposta i que
es posen a treballar per tal de fer-la efectiva amb les cadires de fusta i la localització.

19. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE EL COST FINAL, I DETALLAT, DE LES
OBRES D’ASFALTAMENT I SERVEIS DE LA RIERA, A LA RAMBLA EIXAMPLE I A
LA RAMBLA FRANCESC MACIÀ.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta número 1 que presenten 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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el cost
final, i detallat, de les obres d’asfaltament i serveis de la riera, a la Rambla Eixample i a la
Rambla Francesc Macià.
Veient que es porta en aquest Ple l’aprovació dels Plecs de Clàusules per licitar les obres de
la Rambla Sant Martí i Rambla Riera i Penya, voldríem que quedessin clares les dades del
cost final i detallat de les obres d’asfaltament i serveis que ja estan realitzades a les
Rambles Eixample i Francesc Macià.
Al mateix temps, hi ha tot un grup de veïns que han plantejat un contenciós contra el
pagament de les contribucions especials d’aquestes obres.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
- Quan han costat exactament les voreres i serveis de la Rambla de l'Eixample?
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-

Quan ha costat exactament la calçada de la Rambla de l'Eixample i de la Rambla de
Francesc Macià?
Quina és la distribució exacta d’aquests costos per pagadors: Ajuntament,
subvencions i veïns?
I si s'han tingut alguna trobada amb els veïns que han plantejat el contenciós contra
l'Ajuntament per les Contribucions Especials d’aquestes obres?”

El Sr. Alcalde diu que respecte els costos exactes, els informes de Serveis Tècnics i
d’Intervenció que ell ha vist i que estan a l’abast de tothom, el cost de la riera urbanitzada ha
estat de 1.671.398,67€.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que la pregunta no és aquesta, doncs ha preguntat
exactament quin és el cost de les voreres i serveis de la Rambla de l’Eixample. O sigui
separat, i quan ha costat exactament la calçada de la Rambla de l’Eixample i de la Rambla
Francesc Macià, no global. Per això ho demanem, perquè l’informe no ho diu.
El Sr. Alcalde respon que no li ha deixat acabar i explica, resumidament el següent quadre:
COST REAL DE l’OBRA

1.671.398,67

Subvencions imputades

- 997.784,50

Base imposable CCEE

336.807,08

Ajuntament

336.807,08

La qual cosa, la suma d’aquests dos imports, que és el cost de la calçada, són 673.614,17
euros.
Les trobades especifiques amb veïns no hi han sigut, però si que hi ha hagut diferents
consells en què han participat veïns afectat per contribucions especials.
A continuació, explica, a nivell de cartes i informació, que s’ha fet difusió i comunicació, es
va posar una persona exclusivament per informar a l’extrem, el que l’Ajuntament no pot fer
és picar a les portes dels vilatans per fer les explicacions individuals. Les portes de
l’Ajuntament estan obertes per tal que els vilatans s’adrecin a fer consultes i preguntes.

20. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE EL PROJECTE PER DESENVOLUPAR LA
VINYA A ARENYS DE MUNT I PROMOCIONAR-LA AL POBLE.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Pregunta número 2 que presenten 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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el
projecte per desenvolupar la vinya a Arenys de Munt i promocionar-la al poble.
En data 3 de desembre del 2015 es van adjudicar dues subvencions a entitats del poble en
l’àmbit de comerç, indústria i turisme per promocionar i dinamitzar el comerç local, així com
el foment de l’economia del turisme local i promocionar la nostra indústria.
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Els projectes guanyadors, amb 2.000 euros cada un, van ser per fomentar el cultiu de la
vinya al poble i per la creació d’un pastís específic sobre la cuina tradicional de les pomes
farcides que es fan per Sant Martí.
Durant la festa de Sant Martí és va fer la presentació d’aquest pastís.
Però de l’altre projecte, nosaltres no tenim coneixement que s’hagi fet pública cap
informació.
Per nosaltres és una prioritat important la promoció i dinamització del sector agrícola del
nostre municipi, prova d’això és que quan la CUP vam estar al Govern, el 13 d’octubre del
2010, vam entrar al Ple la moció perquè Arenys de Munt formés part de la demarcació
geogràfica de la Denominació d’Origen Alella, sent la CUP qui estava al capdavant de la
regidoria de mediambient i aquesta moció va ser aprovada per unanimitat d’aquest Ple.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar sobre aquest projecte de desenterrament de
la vinya a Arenys de Munt:
- Que ens expliquin aquest projecte.
- I com s’ha dut a terme.”
Afegeix que quan van presentar la pregunta a la Comissió informativa no tenien informació
al respecte, però dies després es va penjar al web.
El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu textualment: “El projecte de
l'entitat "Pensa en vi" anomenat "desterrem la vinya a Arenys de Munt" va gaudir d'una
subvenció per impulsar la recuperació de la vinya al nostre municipi de 2.000 € de l'any
2015. El Celler Tal com Raja i el senyor Joan Munich que formen part d'aquest projecte, han
aprofitat aquesta subvenció per reforçar activitats per donar a conèixer el món de la vinya
mitjançat activitats a l'aire lliure, trobades i apropant el món de la vinya promovent
l’ecologisme, el cooperativisme, l’autogestió i la coneixença del patrimoni natural. Aquesta
iniciativa avui té resultats tangibles amb la plantada de 3 hectàrees de vinya dins la DO
Alella. Demà divendres es presenta una xerrada i un tast gratuït de vins aquí a Can Borrell i
dissabte tindrà lloc la plantada popular de ceps i acte institucional amb la participació de
representants de la DO Alella. Tot això és una mostra que les aliances públic-privades
poden funcionar quan responen a estratègies a llarg terminis que tothom i guanya.
Un altre exemple d'èxit ha estat el projecte anomenat "Arenyencs" presentat per l'Associació
de Veïns de la Part Alta de las Riera. Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració
d'una pastisseria local elaborant un nou producte singular com és el pastís del relleno. El
pastís es va presentar en els actes de la Mostra del relleno i va tenir molt bona acollida entre
els assistents de la mostra.
Els dos projectes subvencionats l'any 2015 continuen vius, i s'ha incorporat a la marca
"Producte d'Arenys" un projecte mancomunat entre els dos Arenys (Arenys de Munt i Arenys
de Mar) i que presentarem públicament el proper 21 de febrer a l'hotel Vila Arenys. El
projecte neix amb l'objectiu de posar en valor els productes de proximitat i amb la complicitat
de la cooperativa l'Aranyó, un referent del sector primari dels dos municipis.”

21. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE EL NOMBRE DE PARCEL·LES BUIDES
AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL TORRENT DEL PUIG I LES ACTUACIONS PER
DINAMITZAR-LES I QUE S’OCUPIN GENERANT LLOCS DE TREBALL AL POBLE.
_____
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El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta número 3 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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre el
nombre de parcel·les buides al polígon industrial del Torrent del Puig i les actuacions per
dinamitzar-les i que s’ocupin generant llocs de treball al poble.
Existeix una preocupació generalitza a la societat per la creació de llocs de treball, un
exemple clar d’aquesta preocupació va aparèixer en el debat de Pressupostos del darrer 6
de febrer.
Al mateix temps, des de l’Ajuntament es vol resoldre la problemàtica sobre el sector dels
ROALS en el qual s’hauria de desenvolupar un nou polígon industrial al poble incrementant
les parcel·les de sòl industrial al poble.
Malgrat això, l’actual Polígon del Torrent del Puig, juntament amb el de Can Victoriano, no
s’ha acabat de desenvolupar i encara disposa de força parcel·les buides, malgrat això totes
les naus estan ocupades i no es troben naus industrials per ocupar al poble.
Al nostre entendre, per crear nous llocs de treball al poble, s’han de resoldre els problemes
del sector del ROALS quan abans millor, però mentrestant s’han de fer actuacions al Polígon
del Torrent d’en Puig i Can Victoriano per dinamitzar l’ocupació de les seves parcel·les
buides. L’actual Llei d’Urbanisme de Catalunya disposa d’instruments per aconseguir-ho.
És en aquest sentit que els hi volem preguntar:
- Si des de la regidoria tenen un registre de les parcel·les buides als polígons
industrials, amb les seves característiques i propietaris?
- Quantes parcel·les hi ha actualment buides, sense cap activitat industrial?
- Si tenen previst realitzar alguna actuació per reconduir aquesta situació i per
dinamitzar el sector industrial al poble? Quina?”
El regidor delegat de Promoció Económica, Sr. Sánchez, diu textualment: “Començant per
una de les darreres reflexions que han esmentat en la seva exposició: cal resoldre el sector
ROALS quan abans millor però fer accions al Polígon Torrent d'en Puig i Can Victoriano per
dinamitzar l'ocupació de parcel·les buides, i afegiria, per generar riquesa i ocupació al nostre
municipi.
L'any passat vam començar els treballs de camp d'un projecte per a identificar l'oferta de
locals buits enfocada amb els locals comercials, encara que també de naus buides, la base
de dades de les naus resta incomplerta i cal actualitzar-la. Aquest projecte anomenat
'aixequem les persianes' que va ser subvencionat l’any passat, tindrà continuïtat aquest any
en una fase més que permetrà posar en marxa eines que facilitin la visualització de l'oferta
de naus en el polígon industrial per no perdre oportunitats d'inversió de noves iniciatives
empresarials.
Hi ha diferents accions que cal emprendre en paral·lel per portar endavant una política
industrial que tingui en compte la realitat econòmica del nostre municipi des d'una
perspectiva global:
Mesures fiscals:
 A les Ordenances Fiscals 2016 i 2017 amb la reducció dels coeficient de l’IAE i la
rebaixa del 30% en IVTM en relació a transport i sector primari.
Ajudes directes i subvencions:
 Línies de subvencions a nous projectes d'emprenedoria.
_____
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Compromís del govern de donar econòmic a la nova entitat que es constitueixi que
representi al sector.
 Nova línia de subvencions per a la contractació (pactada en el pressupost municipal
del 2017).
Inversions en el polígon:
 Inversió pública directa via pressupost municipal (50.000 € Can Victoriano pactat
amb PDeCAT) i via GUSAM en infraestructures de dotació d’aigua i clavegueram,
l’obra de la nova nau ARETEX requereix d'aquesta col·laboració.
 Inversions amb col·laboració pública-privada que ho pot facilitar el disposar d’un
interlocutor representatiu del sector per pactar obres i infraestructures necessàries
per a modernitzar i fer més competitiu el polígon.
Projectes amb col·laboració supramunicipal:
 Polígons d'Activitat Econòmica Maresme – PAE Maresme una estratègia
mancomunada entre diferents municipis del maresme i entitats de l'àmbit econòmic i
industrial que Arenys de Munt es va sumar l’any 2015.
 Projecte singular. En aquest context hem sol·licitat una subvenció de Diputació per a
portar a terme un pla de millora i dinamització de zones d'activitat econòmica
d'Arenys de Munt. Esperem rebre la subvenció, però que en tot cas, l'ajuntament ho
portarà endavant independentment de l'aprovació de la subvenció.”

22. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP M. “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA. ESTHER
SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER MILLORAR EL MIRALL DE L’ENTRADA AL
CEMENTIRI PER LA CARRETERA, PER EVITAR RISCOS D’ACCIDENTS.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Prec número 4 que presenten 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 (CUPPA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per millorar el
mirall de l’entrada al cementiri per la carretera, per evitar riscos d’accidents.
A la carretera de Torrentbò, a l’entrada al camí del Cementiri, hi ha un mirall per veure el
tràfic provinent de Torrentbò direcció Arenys de Munt, pels vehicles que vulguin entrar-hi i
vinguin en direcció contrària.
Aquesta entrada es troba al mig d’una corba força tancada que no dóna visualitat a aquests
vehicles que vénen en sentit contrari.
De nit, el mirall compleix perfectament les seves funcions, ja que les llums dels cotxes que
vénen de cara es veuen molt clarament, però de dia es fa molt difícil veure bé la carretera i
si s’apropen vehicles, perquè el mirall és petit, està brut i deixa molt reduïda la visibilitat.
És per aquest motiu que els hi demanem:
- Que es canviï aquest mirall per un de més gran que doni més visibilitat als
conductors que volen girar cap al camí del cementiri, evitant riscos d’accidents
innecessaris.”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, respon que s’ha anat a mirar i que hi estan
d’acord. Es col·locarà un mirall de 30 cm i en un parell de setmanes estarà fet.
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23. PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ L’AJUNTAMENT ESTABLEIXI MECANISMES
D’ACOMPANYAMENT A LA CIUTADANIA EN SITUACIONS ESPECIALS
D’INCIDÈNCIES EN SERVEIS BÀSICS.
La regidora Sra. Ballester formula el següent prec:
“En repetides ocasions i en els darrers mesos, amb major intensitat, han succeït incidències
i alteracions de serveis que es poden considerar bàsics com són el subministrament de llum
o de telèfon. Casos en què la responsabilitat és de companyies privades que tenen relació
contractual amb els veïns i veïnes com a clients.
El sentit d’aquest prec és el de sol·licitar a l'Ajuntament que estableixi mecanismes
d'acompanyament a veïns i veïnes afectades per alteracions de subministraments bàsics
realitzats per companyies privades en aquells casos especials en què es tracta d'una
afectació massiva o de llarga durada, en concret, que s'ofereixi com a punt d'informació
general (mitjançant pàgina web, xarxes socials o OAV) i que, si és el cas, pugui ser
recopilador de les denúncies o els avisos per tal d'exercir major força davant les
companyies.”
El Sr. Alcalde diu que en pren nota, i aprofita per indicar que arrel dels talls de llums que va
haver-hi fa poc, ja van fer aquesta tasca des de l’OAV i la Policia local i ell mateix va adreçar
una carta a la Sra. Isabel Buesa, directora general d’Endesa a Catalunya, i properament hi
haurà una aplicació que està en fase de prova pilot. Centralitzar el punt d’informació pot ser
útil però es pretén també mantenir la informació i recollida de queixes des de l’OAV i la
Policia.

24. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’AFECTACIÓ DE TELEVISIÓ ALS VEÏNS DE
CAL MORO.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular preguntem per quin motiu tots els veïns del carrer de
Cal Moro no van tenir senyal de TV durant els darrers dies, donat que ens han comentat
alguns d’ells que varen trucar a l’Ajuntament i no varen rebre cap resposta, ans al contrari,
manifesten que vostès es van desentendre sense donar cap solució.
Pregunta: quin és el motiu pel qual tots els veïns del Cal Moro varen perdre la senyal de TV?
Es pot notificar als veïns les causes de no tenir senyal TV? Quines solucions s’ha adoptat
des del Consistori?”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu textualment: “Una primera
consideració: que un veí tingui unes expectatives de resposta per part de l'ajuntament i que
aquest no les pugui satisfer no vol dir que ens desentenguem, sobretot quan en una fase
inicial no pots identificar el problema i més si aquest problema està generat per un àmbit
competencial que no és el nostre.
Vaig trucar personalment a veïns afectats que el dimarts 7 de febrer que es van queixar a
l'OAV que des de dilluns no podien rebre la senyal de TDT, els hi vaig explicar que estàvem
esbrinant les causes per buscar les solucions i que amb tota probabilitat es tractaria d'un
repetidor de la senyal TDT, hi ha qui va agrair la trucada i ha qui no li va satisfer la resposta.
El mateix dimarts es va trucar a ABERTIX (Selex Telecom) que són els administradors dels
repetidors de la zona, però que no ens va donar resposta satisfactòria el mateix dia,
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dimecres dia 8 els veïns continuaven trucant a l'ajuntament, aquell mateix dia, un tècnic
enviat per Selex Telecom va fer un mesurament de la senyal de TDT a la zona Cal Moro,
constatant que els repetidors anaven bé i que podria ser un problema del desplegament de
la telefonia 4G que estan ocupant freqüències dels canals de televisió digital (TDT). Es va
tornar a publicar al web la informació sobre l'afectació de la TDT pel desplegament del 4G
per part del Ministerio de Industria (llega800), vam trucar als veïns afectats i els vam adreçar
al telèfon gratuït per a què poguessin disposar d’un tècnic per resoldre el problema sense
cost.” A data d’avui, ja no hi ha notícies sobre problemes.

25. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE ROBATORIS A LES CASES DE CA
L’ARANYÓ.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ens expliquin amb detall quan es va
produir el primer robatori als veïns de Ca l’Aranyó, així com l’evolució de l’onada de robatoris
que s’ha produït en la citada zona. Els veïns encara es troben preocupats i desconeixem les
mesures de dissuasió i prevenció delictiva que han pres.
Pregunta: quants robatoris s’han patit en el transcurs des de què es detecten els primers
robatoris? Quines mesures es van prendre per dissuadir als malfactors?”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu que no hi ha hagut una onada, sinó tres
robatoris des de desembre fins ara. Han fet reunions amb els veïns per donar suport a la
població i es fan rutes per part de la Policia Local. Havent preguntat als Mossos, diuen que
no hi ha hagut un increment de robatoris durant el 2016 a la nostra comarca. Es fan patrulles
per tota la població per la Policia Local, i amb els mitjans que tenen, no es pot fer més, si no
hi ha més suport per part de Mossos.

26. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Tarrés diu, aprofitant el prec que s’ha fet del mirall del cementiri, com que cau
en la mateixa zona, a dalt de tot de la pujada del cementiri hi ha la retolació i hi ha dos errors
ortogràfics de Torrentbò i de Sant Vicenç i, aprofitant que es fa això, si pogués ser, esmenar
aquestes errades ortogràfiques.
La regidora Sra. Sánchez diu que només vol donar les gràcies al Sr. Sánchez per
l’explicació tan detallada que li ha donat del projecte de desenvolupament de la vinya, per
ser un tema que els interessa i els preocupa molt i atès que ha citat lo de la marca Arenys,
del dimarts 21, diu que allà hi seran.

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