AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 4/17

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia setze de març 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 i En Josep Manel
“Ximenis” Jiménez i Gil, assistits pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García
Ramos.
Excusa la seva assistència la regidora Na Esther Sánchez i Sánchez.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que comencem el Ple ordinari del mes
de març. Tenim un ordre del dia de 10 punts i incorporarem un punt d’urgència per una
jubilació de personal funcionari sobrevinguda. Excusa l’assistència de la regidora Sra.
Sánchez per indisposició i dóna la benvinguda als assistents i als oients.
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 EXTRAORDINARI DE DATA
6/02/2017.
S’ha corregit error material a la pàg. 17, on diu: ARSAL ha de dir LRSAL.
A continuació el regidor Sr. “Ximenis” Jiménez explica el sentit del seu vot, que serà en
contra, per aquest punt i pel punt segon. Diu textualment: “Votarem en contra de l'aprovació
d'aquesta acta perquè vam complir tots els requisits legals que determinen els article 24 i 29
del RDL 2568/1986 en data 3 i 6-07-2015 (registres d'entrada 3701/2015 i 3703/2015
d'aquest ajuntament), per tant ens vam integrar al Grup Municipal de la CUP, grup constituït
pels regidors de la formació política per la qual vam ser escollits a les eleccions, i hauríem
d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament com a regidors per la CUP.
Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els
nostres veïns ens van votar democràticament i lliurement com a representants de la CUP,
som càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres credencials de regidors
emeses per 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
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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 que no apareguem com a regidors de la
CUP.”
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, PDeCAT, CUP, PSC i PP; i un vot en contra del regidor
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 16/02/2017.
En el punt 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA
19/01/2017, pàg. 2, per error diu deu vots a favor, quan en són onze.
El Sr. “Ximenis” Jiménez formula una esmena en el punt 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, pàg. 60, en relació
amb una intervenció seva i del Sr. Alcalde:
On diu:
“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, són 1.671.398,67€.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que la pregunta no és aquesta, doncs ha preguntat
l’import desglossat per calçada, voreres, subvencions, etc.
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

TOTAL COST FINAL DE L’OBRA

673.614,17

Base imposable CCEE (50% cost)

336.807,08
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Ajuntament (50% cost)

336.807,08

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.”
Ha de dir:
“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 quant 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 sí que hi ha hagut diferents
consells en què han participat veïns afectats 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.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez en el punt anterior, ha explicat el sentit del seu vot. No
obstant això, en Junta de Portaveus s’ha acordat, tot i no llegir-ho, incloure la mateixa
intervenció que en el punt anterior. Text de la intervenció: “Votarem en contra de l'aprovació
d'aquesta acta perquè vam complir tots els requisits legals que determinen els article 24 i 29
del RDL 2568/1986 en data 3 i 6-07-2015 (registres d'entrada 3701/2015 i 3703/2015
d'aquest ajuntament), per tant ens vam integrar al Grup Municipal de la CUP, grup constituït
pels regidors de la formació política per la qual vam ser escollits a les eleccions, i hauríem
d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament com a regidors per la CUP.
Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, els
nostres veïns ens van votar democràticament i lliurement com a representants de la CUP,
som càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres credencials de regidors
emeses per 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
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(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 sòlida. L’Ajuntament, per excloure’ns del Grup Municipal
de la CUP, només disposa d’un certificat confús i sense valor jurídic ni administratiu i emès
després de la nostra adscripció al Grup Municipal de la CUP. Per tant, fins que l’Ajuntament
no disposi d’un certificat ferm evidenciant que se’ns ha expedientat i expulsat de la CUP ens
hauria d’incloure en aquest grup municipal.
Nosaltres continuem representant als nostres votants i no els enganyarem mai. Ens vam
presentar a les llistes de la CUP i ens van votar a les llistes de la CUP i aquest és un fet
inqüestionable que s'hauria de respectar per part de tothom. No es pot enganyar al poble i al
vot que els ciutadans van dipositar a les urnes. Per tant votarem en contra de qualsevol
acta, del Ple o qualsevol altra de l’Ajuntament, en què no apareguem com a regidors de la
CUP.
I afegir que en els punts que presentarem avui, en les mocions i els precs i preguntes, en
tots els casos estem parlant en representació del Grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt i que ho fem com a càrrecs electes escollits per la
CUP d'Arenys de Munt. Demanem que consti en acta en cada un dels punts que presentem i
així ens estalviarem de llegir-ho.”

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I D’APROVACIÓ DELS PLECS DE
CLÀUSULES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ I PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 8 PISTES DE PÀDEL,
AIXÍ COM LA CONSERGERIA DEL POLIESPORTIU DE CAN ZARIQUEI.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, llegeix, textualment, la següent proposta de
la Comissió Informativa:
“Vist el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en data de 19-1-2017 va aprovar l’avantprojecte
de construcció de les pistes de pàdel, vestidors i bar a l’àmbit de B del sector B5 Els Roals, el
qual va ser sotmès a informació pública segons resolució de data 14-11-2016, sense que en el
termini atorgat a l’efecte es presentessin al·legacions. Així com va aprovar convocar
procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la contractació de concessió
d’obra pública sobre la finca de propietat municipal qualificada com a bé de domini públic
situada al sector B del Pla Parcial B5 Els Roals, per a la construcció i per a la gestió i
explotació de 8 pistes de pàdel, així com la consergeria del pavelló ja existent i delegar en la
Junta de Govern la competència per realitzar l’adjudicació del contracte i tots els actes lligats a
la mateixa.
Vist que es van sotmetre els plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques
particulars a informació pública, mitjançant la publicació al BOPB, al tauler d’edictes i al web
en data de 7-2-2017, per tal que durant el termini de quinze dies poguessin ser consultats i
es poguessin presentar les al·legacions pertinents, assenyalant que, de no presentar-se, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats sense adopció de nou acord.
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Vist que finalitzat aquest termini en data de 22-2-2017, es va presentar escrit d’al·legacions i
suggeriments per part del Sr. F.X.O.A., amb registre d’entrada núm. 873/2017, de data 20 de
febrer.
Vist l’informe jurídic emès en data de 6-3-2017, pel que es proposa desestimar les
al·legacions presentades per no haver estat presentades dins del termini atorgat a l’efecte
les relatives a l’avantprojecte, i per estar degudament informat l’expedient de licitació tant
per Intervenció com per Secretaria, i aprovar definitivament els plecs i prosseguir amb la
licitació.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. F.X.O.A., en el sentit de què:
respecte la situació dels aparcaments i la indicació en els plànols de la situació cardinal,
estan presentades fora de temps, doncs es refereixen a l’avantprojecte que es va sotmetre a
informació pública fins el 28-12-2016; respecte l’informe d’Intervenció a l’aprovació dels
plecs, aquest figura a l’expedient administratiu i és el núm. 001/17 de data 9 de gener;
respecte els problemes jurídics de continuar la licitació, estan contemplats en l’informe
jurídic de data 23-12-2016, on també es deixa constància que amb el planejament aprovat i
registrat aquesta tramitació és possible.
Segon.- Informar al Sr. F.X.O.A. que respecte el seu suggeriment, és una qüestió
d’oportunitat i en l’expedient figuren els costos d’explotació i ingressos que indiquen que la
licitació és viable.
Tercer.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques
particulars per a la contractació de la concessió d’obra pública sobre la finca de propietat
municipal qualificada com a bé de domini públic situada al sector B del Pla Parcial B5 Els
Roals, per a la construcció i per a la gestió i explotació de 8 pistes de pàdel, així com la
consergeria del pavelló ja existent i prosseguir la tramitació de la licitació.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular hem revisat tota la documentació pertinent a las al·legacions presentades per el
Senyor X. Considerem que són aportacions positives però també afegim que estem
totalment d’acord amb l’informe de la secretària.
No obstant és important que es sumessin més iniciatives participatives en un futur i així
obtenir un ventall més ampli de possibilitats.
Per tot l’exposat el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “La primera al·legació
presentada per un vilatà d’Arenys de Munt diu que en l’expedient no hi constava l’informe del
Departament d’Intervenció.
El Departament Jurídic ens diu que aquest informe, es va emetre en data 9 de gener i que
per tant es desestima l’al·legació.
Tot i que certament l’informe sí que hi era en la data indicada, creiem necessari recordar que
aquesta concessió d’obra pública i explotació de les pistes de pàdel, es portava en el Ple de
22 de desembre i el Partit Demòcrata vàrem demanar que es retirés el punt de l’ordre del dia
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ja que justament l’informe d’Intervenció no hi era. El punt es va retirar i es va poder portar al
següent Ple amb la documentació correcte.
El fet que avui ens trobem davant d’unes al·legacions que justament incideixen en la falta
d’aquest informe, demostren que la nostra actuació alhora de demanar la retirada del punt i
la seva esmena, era correcta i necessària, sinó avui estaríem encara encallats en aquest
punt per ser, tal i com se’ns diu des del departament Jurídic, necessari per avaluar i certificar
els ingressos i les despeses exposats a l’expedient.
En referencia a la segona al·legació presentada, sobre la manca d’aparcament. També
nosaltres hi vàrem fer referència dins de tota la bateria de propostes que els vàrem traslladar
juntament amb la voluntat de treballar-hi per aportar totes les millores possibles. Creiem que
si s’hagués estudiat amb totes les formacions polítiques, totes les propostes aportades,
potser podríem aconseguir un projecte més atractiu tenint en compte que l’explotació
d’aquesta instal·lació és de 30 anys. A data d’avui no ens han comunicat com tenen pensat
resoldre el tema de l’aparcament tot i que la regidora va donar a entendre que ja ho tenien
en compte, així doncs agrairíem que avui ens en pogués fer cinc cèntims i en tot cas saber
si han fet alguna consideració sobre les aportacions fetes en el passat plenari.
Una altra aportació que vàrem fer sobre la nova instal·lació, era la d’ubicar el bar a la part
alta de la graderia, just al damunt dels vestuaris. La resposta va ser que no era viable ja que
hi havia unes claraboies que donaven llum als vestuaris i unes plaques solars. Creiem que
aquesta resposta és poc fonamentada i amb poques modificacions hi podria tenir cabuda.
Ara bé, buscant d’altres possibles solucions, doncs seguim pensant que l’actual
emplaçament del bar en la zona de recepció no és la més idònia, primerament per el seu
espai reduït, i segona, perquè com es pot comprovar en les mitges parts dels partits, la gent
aprofita per anar fins al bar, essent necessària una zona força àmplia i també tenir força
personal disponible a la zona de bar per poder atendre la demanda massiva en molt poc
marge de temps. Així doncs, seguim pensant que la millor ubicació podria ser a la part alta i
una possible solució podria ser la construcció d’un annex a continuació del final de la zona
de vestuaris cap a la part del final, on s’hi podria ubicar en la seva planta baixa, a l’alçada de
les pistes de pàdel, una zona necessària per tal de poder llogar el material per la pràctica de
l’esport o com a botiga, donant també accés a la zona de vestuaris doncs ja hi ha una porta
actualment; i a la part superior d’aquest annex, a l’alçada de la graderia, s’hi podria ubicar el
bar que podria aprofitar alhora per servir a la zona de la nova terrassa que es generaria amb
unes bones vistes de la zona de joc de pàdel i també podria servir als usuaris del pavelló.
També al final d’aquesta zona, hi ha les escales d’emergència, que podrien servir per tal que
els usuaris del pàdel poguessin anar a la zona de bar sense accedir al pavelló.
Creiem que aquesta proposta, no només milloraria el servei amb els usuaris del pavelló sinó
que també podria ser interessant per les empreses licitadores, ja que amb possiblement
menys personal es podria ser més eficient.
Finalment, també voldríem comentar que en el Ple del mes de gener vàrem dir que crèiem
que seria prudent incloure una clàusula que protegís al municipi en cas que si el
procediment judicial obert que hi ha actualment acabés desfavorablement, contemplés que
l’empresa que tingui l’explotació, assumeixi el desmunt d’aquesta infraestructura sense cost
per al municipi. Veiem que aquesta clàusula no hi és i també entenem que la situació
esmentada anteriorment no seria ni la desitjada ni molt probablement la que acabi succeint,
per tant i tenint en compte tot l’exposat, mantindrem el vot d’abstenció.”
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El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Anem a resoldre les al·legacions que
s’han presentat contra la licitació de les pistes de pàdel, que, com és normal, es desestimen.
Com totes les al·legacions que es presenten.
Curiosament, el veí que ha presentat aquestes al·legacions ha coincidit amb l’argument
principal que a nosaltres ens va dur a votar en contra d’aquesta licitació en el Ple del 19-012017.
Nosaltres considerem que és un problema que es faci aquesta licitació sense que s’hagi
resolt la problemàtica que afecta al sector del Roals B5, en què alguns propietaris estan
demanant la reducció del sector i que han plantejat un contenciós administratiu contra
l’Ajuntament per resoldre’l.
Nosaltres, com el veí que ha presentat aquestes al·legacions, pensem que si aquesta petició
del sector es resolt reduint el sòl urbanitzable, és possible que també s’hagin de reduir les
aportacions de terreny que s’han fet al municipi per part del sector i ens podríem trobar en
un conflicte econòmic, en què l’Ajuntament es podria veure abocat a haver de pagar
indemnitzacions als propietaris pel terreny que s’hagi ocupat per aquestes pistes de pàdel.
I, en aquest sentit, si l’Ajuntament hagués d’indemnitzar a aquests propietaris, per la
instal·lació d’unes pistes de pàdel, hauríem d’analitzar quina responsabilitat econòmica
tenen els polítics que avui prenen les decisions que puguin comportar perjudicis futurs. Així
com la d’aquells polítics que ajuden a què això es pugui produir. També s’haurà d’analitzar
quines responsabilitats tenen els empleats públics que, amb els seus informes, també poden
possibilitar aquestes situacions.
I en aquest sentit volem recordar que en les propostes anteriors a l’actual sempre hi havia
hagut informes negatius, tant de la secretària com de la interventora, en què descrivien els
riscos d’indemnitzacions que implicava pel poble d’Arenys de Munt realitzar aquesta
concessió amb aquest contenciós no resolt en el sector urbanístic.
De les al·legacions presentades, trobem un encert la petició que es fa per concretar on
s’ubicaran les 82 places d’aparcament que estan previstes en el projecte, per aquestes
pistes de pàdel i pel poliesportiu.
I també trobem un encert el suggeriment que les pistes de pàdel s’ubiquin al costat de la
piscina municipal, amb els arguments que planteja en les al·legacions, que són:
1r. Perquè la piscina és un equipament municipal infrautilitzat, amb dos mesos d’ús a l’any,
amb vestidors, bar i tots els elements necessaris per ser utilitzat durant tot l’any i amb
aparcaments disponibles.
2n. Perquè la no utilització d’aquest equipament durant 10 mesos implica una pèrdua
econòmica important per l’Ajuntament i una pèrdua d'eficiència en la gestió d’equipaments
públics esportius, que caldria quantificar. Perquè probablement és molt superior a les
despeses de manteniment del poliesportiu que ara és pretenen resoldre.
3r. Perquè es podria plantejar, vinculant-ho a les pistes de pàdel, la utilització de la piscina
per tot l’any, fent una coberta retràctil, que podria assumir-la la pròpia concessió, guanyant
en valor esportiu aquest equipament.
4t. Perquè ubicant el pàdel a tocar de la piscina es podria donar vida econòmica a la resta
del poble, cosa que ara no passarà, ja que els possibles usuaris no arribaran al centre
d’Arenys de Munt i potser optaran per anar a Arenys de Mar, amb la qual cosa estarem
beneficiant a un altre poble i no aconseguint un benefici social al nostre poble.
5è. Amb aquesta solució superaríem l’espasa de Dàmocles del contenciós que hi ha al
sector dels Roals i les possibles indemnitzacions que hauria de pagar tot el poble si es resolt
contra l’Ajuntament.
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Pensem que aquestes al·legacions i suggeriments tenen aspectes que s’han de valorar i
estudiar i no es poden desestimar, per qüestions tècniques, sense analitzar les seves
propostes de forma acurada i arribant a acords polítics.
Nosaltres donarem suport a les al·legacions, perquè pensem que tenen raó, i votarem en
contra de desestimar-les.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies, Sr. Alcalde,
bona nit a tothom. En la línia de les darreres paraules del Sr. Ximenis, volem anar
directament a un dels punts que més ens preocupa. A propòsit de les al·legacions, torna a
sortir el tema del planejament i la qüestió dels Ruals. El que diu l’informe de Secretaria és “el
planejament inscrit en el Registre de la Propietat permet tramitar la licitació”; però,
certament, no hem dedicat el temps i l’esforç comunicatiu merescut per explicar amb
precisió quina és la situació i quin ventall de conseqüències podem esperar, més enllà d’una
resposta correcta tècnicament parlant.
Cal afegir alguna cosa més a la resposta jurídica sobre què “està legalment permès”,
voldríem saber sí també és adient des del punt de vista de la bona praxis de gestió i política
urbanística que estem segurs que és el criteri que mou aquesta proposta. Voldríem que
existís una explicació més enllà de la viabilitat jurídica i tal vegada tenir un debat obert
perquè tota la qüestió sobre els Ruals sempre queda en una nebulosa i en unes explicacions
molt tècniques però estaria molt bé algun dia afrontar directament tota la informació oberta i
tenir un debat sobre el que està succeint.”
El Sr. Alcalde diu que la intenció del Govern és dinamitzar aquesta zona i que la
problemàtica urbanística ve de molt lluny.
La regidora Sra. de la Iglesia diu a la regidora Sra. Ballester que està d’acord que el tema de
RUALS és un tema complex, li diu que ella ha estat de Govern, que s’hi ha dedicat moltes
hores, molts esforços i sap que s’han fet moltes reunions per intentar solventar aquest
problema. Ella mateixa va explicar als propietaris del sector la proposta de posar les pistes
de pàdel, doncs la primera vegada que ho va tramitar, que era a l’inici com a regidora, va
confiar i no va funcionar. En el seu moment, els propietaris van dir que estaven d’acord en
què es fes per tal de dinamitzar aquest sector i, així, els seus terrenys augmentaven de
valor. En aquest sentit, va quedar contenta, doncs li donaven el vistiplau. Coincideix que
s’ha de fer un debat sobre el tema de RUALS, però el Ple no és el lloc, i sí que cal fer
reunions, doncs també a ells els preocupa solventar el tema.
Sobre les al·legacions que proposen posar les pistes de pàdel al costat de la piscina, li
sembla bé, però no hi ha lloc, doncs l’únic que hi ha és la bassa de laminació, i és inundable
i, per tant, cap constructor voldria construir-hi. Sobre la intervenció del Sr. Campasol, el tema
de fer el bar a la part de dalt, malgrat que li sembli que no ha estat fonamentada la
desestimació, ho és, doncs primerament ja es va plantejar, però des de Serveis Tècnics es
va dir que no per les claraboies que donen un ús a la part de sota, als vestuaris. A més, cal
treballar en deficiències que s’han detectat en aquest pavelló. Sobre les places
d’aparcament, quan es faci el projecte, es reestudiarà, doncs a tothom li interessa que hi
hagi aparcament, fins i tot, als que vulguin explotar les pistes de pàdel.
El regidor Sr. Campasol diu que si no es poden construir, per això ells presenten una altra
proposta, que consideren que seria interessant que s’estudiés i millorarà l’eficiència per
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usuaris i adjudicataris. Li agradaria que se li donés una breu explicació de com es
solucionarà el tema de l’aparcament.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que ho explicarà quan estigui el projecte aprovat i, per això,
prèviament cal adjudicar-lo. Ja li explicarà en el seu moment i, en tot cas, ja ho treballaran.
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
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i
PP; quatre abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels
grups PDeCAT i CUP; i un vot en contra del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’ACORD DE PLE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde indica que aquest tema s’ha tractat en diverses sessions de plenaris, i que
d’aquesta comissió formen part els representants dels grups municipals, els regidors que no
representen a cap partit polític, persones professionals en temes d’onomàstica i història i altres
persones que es poden convidar puntualment a participar en les reunions de la Comissió del
Nomenclàtor. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist que per acord de Ple de data 15-5-2007 es va aprovar el Reglament regulador de la
comissió municipal del nomenclàtor d’Arenys de Munt, i que aquest va ser publicat en el
BOPB de data 14-7-2007, en el seu text definitiu, per no haver estat objecte d’al·legacions.
Vist que per acord de Ple de data 17-11-2016 es va aprovar inicialment la modificació del
reglament regulador de la Comissió Municipal de Nomenclàtor en els articles 4 i 5, segons el
text que figura a l’expedient i que forma part d’ell a tots els efectes.
Vist que en el termini atorgat a l’efecte s’ha presentat al·legació pels regidors JOSEP MANEL
“XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL i ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ, amb registre d’entrada núm.
228/2017, de data 13-1-2017, indicant que la modificació del reglament vulnera els arts. 3.5
Llei 30/92, i l’art. 1 i 11 del Reglament de Participació Ciutadana d’Arenys de Munt, motiu pel
que sol·liciten que no es limiti ni restringeixi la participació a ciutadans d’Arenys de Munt i
càrrecs electes del consistori, i s’articulin els mecanismes necessaris per tal que puguin
participar en la Comissió del Nomenclàtor amb veu i vot, a totes aquelles persones i entitats
que considerin que tenen un interès legítim en els assumptes que es tractin en aquesta
Comissió.
Vist l’informe jurídic emès en data de 6-3-2017 que forma part de l’expedient.
La Comissió informativa proposa al Ple proposa l’adopció del següent acord:
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Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i
Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, contra l’acord adoptat en el Ple de 17-11-2016 pel
que s’aprova inicialment la modificació del Reglament regulador de la Comissió Municipal de
Nomenclàtor en els articles 4 i 5, donat que:
Les al·legacions presentades relatives a la limitació de la participació a quatre
vilatans i a què només pugui participar un representant de cadascun dels grups
polítics municipals, no són referides a la modificació que es va aprovar pel Ple de 1711-2016 (que deixa invariable aquesta redacció), sinó referides al text inicial, que va
ser aprovat definitivament en data de 15-5-2007, i que, per tant, no pot ser objecte
d’al·legació, per estar presentades fora de temps.
La modificació aprovada en el Ple de 17-11-2016 no vulnera els arts. 3.5 Llei
30/92, i l’art. 1 i 11 del Reglament de Participació Ciutadana d’Arenys de Munt, doncs
precisament amb aquesta el que es fa és ampliar la representació dels regidors, a
l’incloure als regidors no adscrits, donada la situació actual del Consistori i, per tant,
amplia la participació per tal de reconèixer els drets que tot càrrec electe ha de tenir
en base a la normativa (art. 73 LBRL), i també afegeix altres membres de la
Comissió, i per tant, torna a ampliar la representativitat i la participació, al regular que
puguin ser membres tècnics assessors i altres persones convidades puntualment, si
bé, en aquests dos darrers casos, se’ls dóna veu i no vot.
Segon.- Aprovar definitivament les modificacions del Reglament regulador de la comissió
municipal del nomenclàtor d’Arenys de Munt, i publicar el seu text íntegre en el BOPB. El
reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació.
Tercer.- Notificar l’acord als interessats als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Realment la resposta a aquestes
al·legacions sembla una farsa feta per acontentar uns objectius polítics i per justificar un
munt d’irregularitats, incompetències i de greus errors de l’ajuntament d’Arenys de Munt.
Vull recordar que els errors es van començar a produir quan es va presentar, en una única
proposta, la desestimació d’al·legacions a la modificació dels membres de la Comissió del
Nomenclàtor, que venia del Ple del 13 d’octubre, i la modificació del Reglament Regulador
d’aquesta comissió, que són dues coses totalment diferents i que s’havien d’haver tractat en
dos punts separats.
I els errors vénen quan se’ns vol intentar enredar dient que no es va modificar el Reglament
del Nomenclàtor.
En l’informe de Secretaria de resposta a les al·legacions, que també es recull en l’acord
primer d’aquesta resolució, es diu ‘que no s’estimaran algunes al·legacions presentades ja
que no són referides a la modificació que es va aprovar pel Ple de 17-11-2016, sinó que
estan referides al text inicial que va ser aprovat definitivament en data 15-05-2007, i que per
tant, no pot ser objecte d’al·legació per estar presentades fora de temps.’ Per tant, se’ns
intenta dir que en el darrer Ple no es van modificar articles del Reglament regulador de la
Comissió del Nomenclàtor i que tot continua igual que al 2007, però això no és així.
Si anem a veure el que es proposava en l’acord tercer de la proposta que es va portar a Ple
el 17-11-2016, es deia textualment: ‘Aprovar inicialment la modificació del reglament
regulador de la Comissió del Nomenclàtor en els articles 4 i 5, segons el text que figura a
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l’expedient i que forma part d’ell a tots els efectes’. Repeteixo ‘... la modificació del reglament
regulador de la Comissió del Nomenclàtor en els articles 4 i 5 ...’.
Si es va a mirar el que deia la Proposta d’Alcaldia del 4 de novembre del 2016, que és la
que es va utilitzar per redactar la proposta a Ple, en el acord tercer deia: ‘Iniciar el
procediment per modificar el reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor en els
articles 4 i 5, tal com ja es va informar en el Decret 261/16’. Repeteixo ‘... modificar el
reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor en els articles 4 i 5 ...’
El Decret 261/16 al final del seu acord segon diu: ‘Es podrà estudiar la modificació del
reglament, per poder fer més àmplia la participació com a membres de la Comissió’.
Repeteixo ‘Es podrà estudiar la modificació del reglament ...’
Per tant, quedar clar que el que es va aprovar en el Ple del 17-11-2016 va ser la modificació
dels articles 4 i 5 del Reglament Regulador de la Comissió del Nomenclàtor i no va ser un
afegit als articles com aquí ens volen vendre. I si es van modificar els articles 4 i 5 del
Reglament del Nomenclàtor és prou evident que està subjecta a al·legacions i les
al·legacions presentades s’ajusten al que es va aprovar en el Ple del 17-11-2016.
Una cosa diferent és que ens vulguin enredar i es vulguin saltar les normes i la legalitat per
justificar una mala pràctica política, que és la limitació de la participació en un òrgan
municipal de participació, en la que es busca afavorir uns interessos polítics ocults i per
afavorir unes persones concretes.
Però el més important és que l’acord primer de la proposta que es va aprovar en el Ple del
17-11-2016 deia textualment ‘ ... per tant, aquesta comissió no és informativa, sinó que és,
tal i com indica l’art.1 [del Reglament], un òrgan municipal de participació ciutadana’.
Repeteixo ‘... aquesta comissió és un òrgan municipal de participació ciutadana’.
I si és un òrgan de participació ciutadana, amb la modificació que es va fer dels articles 4 i 5,
s’està incomplint l’article 1 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, Dret de participació, quan diu ‘totes les persones tenen dret a intervenir
en la gestió dels assumptes públics locals directament o mitjançant associacions ciutadanes
utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis’. Repeteixo ‘... totes les
persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals ...’ Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
I si és un òrgan de participació ciutadana, amb la modificació que es va fer dels articles 4 i 5,
s’està incomplint l’article 11 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, Promoció efectiva dels drets de participació, quan diu:
1. L'ajuntament promourà l'exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en
aquest capítol facilitant el seu desenvolupament i amb la voluntat de deslliurar aquells
obstacles que dificultin aquest exercici.
2. D'acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular, es
poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte dels assumptes
que tenen a veure amb l'activitat de l'ajuntament.
Repeteixo: ‘... els drets de participació es poden exercir per qualsevol persona que tingui un
interès legítim respecte dels assumptes que tenen a veure amb l'activitat de l'ajuntament’.
Per tant, aquí no hi ha limitacions ni a la condició, ni al sexe, ni a l’origen, ni a l’edat de les
persones que puguin i vulguin participar en qualsevol òrgan de participació ciutadana.
I si és un òrgan de participació ciutadana, amb la modificació que es va fer dels articles 4 i 5,
s’està incomplint la Llei 30/1992 ‘Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común’, quan en el seu article 3.5, Principis Generals, diu: ‘les
administracions públiques en les seves relacions amb els ciutadans han d’actuar de
conformitat amb els principis de transparència i de participació’. Repeteixo ‘... les
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administracions públiques han d’actuar ... amb el principis de transparència i participació’.
Quan no es fan públiques les convocatòries ni les actes de la Comissió del Nomenclàtor els
principis de transparència als quals està obligada l’administració pública s’estan incomplint.
Al mateix temps, no fent públics ni les seves convocatòries ni les seves actes s’està
vulnerant els principis de transparència i de participació que han de regir totes les
administracions públiques.
En aquesta modificació que es va fer del Reglament Regulador de la Comissió del
Nomenclàtor, concretament l’article 5, quan es restringeix la participació només a 3
ciutadans d’Arenys de Munt, a proposta del Consell de Cultura, s'està impedint la
participació dels arenyencs i arenyenques que tinguin un interès legítim en els assumptes
que tracta la Comissió del Nomenclàtor. Per tant, s’està incomplint la Llei 30/1992.
I si la Comissió del Nomenclàtor és un òrgan de participació ciutadana, amb la modificació
que es va fer dels articles 4 i 5, quan només es permet la participació d’un representant,
d’un, només d’un, dels grups polítics municipals, però a tots els regidors no adscrits d’aquest
Ajuntament, s’està privant de drets a la resta de regidors d’aquest Ajuntament i s’està
privilegiant als regidors no adscrits. I els regidors, pel fet de ser-ho, no poden disposar de
menys drets que un ciutadà.
I no es pot enganyar als veïns i veïnes d’Arenys de Munt dient que s’amplia la participació
perquè s’han inclòs els regidors no adscrits, perquè s’han exclòs a la resta de regidors.
I tampoc es pot dir que s’amplia la participació quan es diu que podran participar aquells
tècnics assessors i altres persones que siguin convidades puntualment, amb veu però sense
dret a vot. Això no és una ampliació de la participació és una restricció de la participació
perquè s’impedeix el dret de participació a tots els veïns que tinguin un interès legítim en els
temes que es tractin en la Comissió del Nomenclàtor.
I no es pot enganyar als veïns i veïnes d’Arenys de Munt dient que s’amplia la participació a
altres persones que siguin convidades, quan només podran exposar la seva opinió però no
podran votar, estan discriminades respecte a les altres que participen.
Estem assistint a un veritable acte de cinisme que el que menys vol és fomentar la
participació ciutadana.
Estem davant d’una cacicada i retrocedint molt anys en reivindicacions democràtiques i en
reclamacions de participació del veïns i veïnes. Tots plegats volíem fer pedagogia per
fomentar la participació, però amb la modificació d’aquests articles s’està enviant el missatge
que només podran participar 3 veïns del poble d’Arenys de Munt.
I a tot això, que hi diu la regidora de Participació? Està d’acord a què es privi de drets a
regidors de l’Ajuntament i se’ls discrimini respecte als regidors no adscrits? Està d’acord a
que és privilegiï a 3 veïns del poble i es discrimini a la resta? Està d’acord a què es prenguin
aquestes decisions per, quan es priva de participació oberta, s’afavoreixi uns interessos
ocults de determinades persones?
Evidentment que votarem en contra i presentarem recurs de reposició i continuarem lluitant
perquè no es discrimini a regidors i veïns d’Arenys de Munt, malgrat que a nosaltres se’ns
hagin concedit el ‘privilegi’ de deixar-nos participar a la Comissió, però restringint els drets
dels altres? No, de la mateixa manera que no acceptem discriminacions per nosaltres, no
acceptem discriminacions per ningú més. Sempre lluitarem per una República de veritat, no
de paraules cíniques.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular només afegirem al respecte, pel que fa referència a les al·legacions presentades pel
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regidor Ximenis i Esther Sanchez, com fem sempre en punts merament jurídics, que ens
guiem pels informes de Secretaria. No obstant, el nostre vot en aquest cas és abstenció.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. No
tenim res més a afegir ni a contradir al que diu l’informe de Secretaria; en tot cas, volem dir
que el debat sobre la participació i l’apertura de les comissions i dels consells municipals a la
màxima representació ciutadana ens sembla un debat prou interessant i també suficientment
complex com per tenir-lo en un context també obert i dedicat al tema; potser en una jornada
de treball o en un context on justament també les entitats i veïnes i veïns puguin dir la seva.
Pensem que aquesta proposta es pot fer, no en forma d’al·legació, sinó que es pot fer en
qualsevol moment en el si de la pròpia comissió en comptes d’entrar-ho, doncs, com això,
com a una al·legació. Una proposta de modificació de reglament sempre és possible fer-la
però en un context més propositiu i, sobretot, si els que estem volent és obrir al debat i la
participació ciutadana, on justament també hi participin el ciutadans que volem implicar.”
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
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, PSC i CUP; quatre abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
PDeCAT i PP; i un vot en contra del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A
L’ACORD DE PLE DE RESOLDRE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
DEMANIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CENTRE REPETIDOR DE TELEFONIA.
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, indica que en el Ple de desembre es va
aprovar iniciar la resolució del contracte adjudicat, per incompliment de l’adjudicatari, tal i com
va exposar la regidora Sra. Ballester, i ara s’ha decidit desestimar les al·legacions presentades
i finalitzar el tràmit de resolució. Es té present el tornar a licitar aquesta instal·lació d’antena de
telefonia, doncs cal donar un bon servei al vilatà, i que l’antena provisional que era per 3
mesos, porta 6 anys. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20-12-2016 pel que es resol l’adjudicació a
l’empresa TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, de la concessió administrativa demanial de
terrenys per a la instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil multioperadora, un
termini d’audiència a TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, de 15 dies hàbils per tal de al·legar
allò que consideri oportú. Finalitzat aquest, es donarà per finalitzada la contractació per
incompliment de l’adjudicatari. Aquest acord es notifica a la interessada en data de 10-12017. El termini d’audiència finalitzava en data de 31-1-2017.
Vist que amb registre d’entrada núm. 557/2017, de data 2 de febrer, es presenta escrit
d’al·legacions per part de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, en el que s’indica que:
- L’acord és nul doncs s’invoca normativa derogada i s’ha incomplert el procediment per
l’adopció de l’acord de resolució del contracte.
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Hi ha inexistència d’incompliment que determini la possibilitat de resolució contractual
(mora en el pagament).
- Inexistència de cap lesió als usuaris del servei de telefonia mòbil.
- Improcedència d’efectuar valoració de danys i perjudicis.
motiu pel que es sol·licita que es tingui per presentada l’oposició a l’acord de resolució
contractual, i es deixi sense efecte.
Vist que amb registre d’entrada núm. 561/2017, de data 2 de febrer, es presenta recurs de
reposició per part de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA, amb el mateix contingut que
l’escrit d’al·legacions.
Vist que en data de 6-2-2017 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA procedeix a fer efectiu
el pagament de la sanció imposada per incompliment, per import de 1.001,00€, amb 229,20€
de recàrrec, doncs estava en via executiva.
Vista la normativa aplicable.
Vist l’informe jurídic emès en data de 6-3-2017, que s’adjunta a l’expedient.
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 6-3-2017, la Comissió Informativa proposa al
Ple el següent:
Primer.- Desestimar l’escrit d’al·legacions i el recurs de reposició interposat per
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, en el sentit de què:
1) No hi ha nul·litat en l’acord adoptat pel Ple de data 20-12-2016 doncs la normativa
aplicada Llei 30/2007, és vigent per aquest contracte tal i com es determina en la
Disposició transitòria primera del RDL 3/2011, i no s’ha incomplert el procediment per a
prendre l’acord, doncs en l’acord 2n de l’acord adoptat pel Ple en data de 20-12-2016,
s’indica expressament que es dóna el tràmit previ d’audiència per al·legacions al
contractista abans d’adoptar l’acord resolutori.
2) Hi ha un efectiu incompliment que motiva la resolució contractual, doncs, tal i com ja es
va indicar en l’informe jurídic de data 2-12-2016, l’adjudicatària no ha procedit a
l’execució del projecte d’obres per tal d’iniciar la concessió de l’obra pública adjudicada,
i per tant, en virtut de l’art. 196.7 LCSP, l’Administració podrà optar, indistintament, entre
resolució del contracte o imposició de penalitats, i analitzant ambdues possibilitats, va
triar la de la resolució del contracte, adoptant aquest acord per l’òrgan competent (art.
261.3 ROAS).
3) Hi ha lesió als usuaris del servei de telefonia mòbil, doncs queda constància que el
servei no es presta de forma ininterrompuda, motiu pel que l’Ajuntament ha hagut de fer
front a múltiples queixes dels veïns, i ha acabat fent de centre d’atenció a l’usuari de
l’empresa. Per aquest motiu, és procedent efectuar valoració de danys i perjudicis.
Segon.- Informar que TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA a data de l’acord de 20-12-2016 sí
era morosa respecte l’Ajuntament, doncs no havia procedit a fer efectiu el pagament de la
sanció de 1.001€ imposada per resolució d’alcaldia de 20-7-2015 per la comissió d’una
infracció greu per la manca de pagament del cànon any 2015, dins de termini, infracció
recollida a l’art. 7.6.2e) del plec de clàusules administratives particulars, malgrat que
actualment, aquesta sanció està abonada en data de 6-2-2017, per via de constrenyiment.
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Tercer.- Resoldre, un cop finalitzat el tràmit d’audiència previst en l’art. 197.1 LCSP,
l’adjudicació efectuada pel acord del Ple de l’Ajuntament, de data 25-07-2013, a l’empresa
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, de la concessió administrativa demanial de terrenys per
a la instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil multioperadora a Arenys de Munt,
per un import de 5.200,00 €, de cànon anual, fent un total mínim de 78.000 euros per tot el
període de la concessió (màxim 15 anys), doncs ha incorregut en mora en l’execució de la
concessió, degut a què des de que aquesta va ser adjudicada, encara no s’ha iniciat l’obra
d’instal·lació de l’antena de telefonia mòbil (arts. 196.7, 197.1, 206 LCSP i 261.3 ROAS).
Quart.- Iniciar els tràmits per a valorar els danys i perjudicis que aquest incompliment ha
generat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per no poder disposar d’una antena de telefonia
fixa i amb concessió tal i com va ser adjudicat (art. 198.1). Aquests també aniran a càrrec de
la garantia dipositada.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, a la
Intervenció municipal i al Dpt. de Serveis tècnics, als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens sembla que amb
aquestes al·legacions la companyia simplement ha fet una altra exhibició de menyspreu a
qui representa el bé comú i la voluntat de vilatans i vilatanes; perquè han tingut sobrades
ocasions per seure’s amb el regidor o la regidora i parlar de la situació, han estat unes
quantes, les ocasions en què se’ls ha requerit una explicació i, o bé a tardat mesos o bé no
ha existit.
Que transcorreguts anys de la primera intenció de construir una antena, ara els serveis
jurídics d’una companyia de les dimensions de Telefònica Móviles España dediquin unes
hores a presentar al·legacions dient que ells no han causat cap perjudici ni s’han demorat,
ens sembla que és per no dedicar-li ni un minut més del que han dedicat ells estudiant la
situació o movent una pedra.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “En el Ple del 22 de desembre del 2016
nosaltres vam donar suport a la resolució de l’adjudicació de la concessió dels terrenys
municipals a l’empresa Telefònica, pels seus incompliments, la seva falta de compromís i la
seva falta de serietat a l’hora de complir les seves obligacions amb el contracte que va
signar amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Uns incompliments que van començar el 20 de juny del 2011.
Si al mes de desembre vam decidir resoldre l’adjudicació de la concessió a Telefònica va ser
per la deixadesa continuada de l’empresa des d’aquell moment fins ara i no pensem que
tinguem que acceptar la supèrbia de les grans empreses multinacionals amb els seus
usuaris i amb els ciutadans.
L’administració pública ha d’estar al servei dels ciutadans, usuaris d’aquestes grans
companyies, i creiem que s’ha d’acabar l’imperi de la impunitat que aquestes grans
empreses apliquen contra els consumidors. I ho hem de fer en la mesures de les nostres
possibilitats. Resolent aquest contracte ho estem fent. És una forma de pressió i que vegin
que l’Ajuntament no està al seu servei, sinó dels usuaris.
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Les al·legacions que Telefònica ha presentat a aquella decisió s’apropen més a un acte de
cinisme que no pas a un acte de civisme i de reclamació per vulneració de drets.
Votarem a favor de denegar aquestes al·legacions, però ens hauria agradat que aquest
Govern no desestimi les al·legacions per sistema i que acabi posant en el mateix sac
desestimacions de reclamacions legitimes de veïns i grups municipals, que sí que pensen en
reclamacions de drets i en millores del poble.
Desestimar per sistema totes les al·legacions, tal com fa aquest Govern, acaba posant en el
mateix sac veïns i ciutadans amb les màfies de les grans multinacionals que s’enriqueixen a
costa de maltractar a aquests veïns i ciutadans.
Hauríem preferit que es creessin diferències i que al·legacions presentades per persones del
poble fossin estudiades i estimades i que les presentades per grans empreses fossin
desestimades per les seves actituds d’impunitat i d’incompliment de les lleis.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Vistos els 3 punts
exposats en l’informe jurídic relatiu a la contractació de la instal·lació de l’antena de telefonia
a la zona del cementiri municipal, cabdals per desestimar l’escrit d’al·legacions i el recurs de
reposició interposat per TELEFONICA, que deriven bàsicament de l’incompliment per part
de la citada companyia de l’execució de les obres pertinents, que deriven alhora en la
precarietat i excessivament dilatada en el temps provisionalitat d’aquesta instal·lació, que
conseqüentment comporta: d’una banda, un mal servei a la població que ja ens ha donat
diversos episodis amb el que això li ha representat a la població particular i, sobretot
professional, inacceptables a l’any 2017, i de l’altra un impacte visual d’una antena de
televisió que malmet el paisatge en l’actual ubicació.
Per tot l’exposat, i pels danys i perjudicis que ha generat la citada companyia, creiem
procedent la resolució adoptada al respecte, però més enllà d’això i a partir d’aquest punt,
s’hauria de vetllar des d’aquest consistori perquè mentre duri aquesta situació d’impàs,
d’una banda no es deixi de nou a la població sense servei, i de l’altra, s’aprofiti la nova
adjudicació per millorar amb escreix l’actual instal·lació.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular serem breus i clars pel que fa referència a aquest punt. Ha sigut una costant les
molèsties causades als veïns i veïnes del nostre municipi, sobretot amb l'incompliment del
contracte amb el fet d’inversió. Nosaltres recolzarem a l’equip de Govern perquè prengui
totes les mesures pertinents i així tenir un servei com cal. Llavors queda clar que el nostre
vot serà favorable.”
El regidor Sr. Sánchez vol dir que fa dos dies va parlar personalment amb representants de
Telefònica i van venir de forma amistosa, i de la mateixa manera, se’ls va informar que se’ls
desestimarien les al·legacions resolent el contracte, i van dir que segurament ens portarien
al contenciós. Per donar servei a la població, l’antena provisional es mantindrà mentre no es
pugui fer una nova adjudicació. Sembla que els nous interlocutors estaran més disposats a
solventar problemes i a dialogar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.
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6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
PROJECTES D’EMPRENEDORIA.
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, indica que serà el tercer any que es fa
aquesta convocatòria. Van participar altres regidors i també altres actors empresarials, per tal
de millorar les bases, per exemple, per tal que l’exposició pública fos una obligació, presentar
projectes que puguin encabir-se en la “marca Arenys”, sistema de valoració dels projectes
modificat, entre d’altres. Espera que els projectes que es presentin, siguin, ja no tan bons com
els d’anys anteriors, sinó també, més nombrosos. Seguidament, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix al seu que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò
previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Regidoria d’Economia es vol fomentar projectes/activitats d’interès
econòmic que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de Subvencions
redactat, vist que amb aquest objectiu es van aprovar l’any 2016 les Bases reguladores de la
concessió a projectes d’emprenedoria en règim de concurrència competitiva i que es van
publicar inicialment al BOPB el dia 15 de juliol de 2016, el 12 d’agost van esdevenir
definitives i van ser publicades el dia 25 d’agost, entrant en vigor el 26 d’agost i el 23 de
setembre es va publicar la convocatòria per l’any 2016.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Vist que a partir de l’any 2017 el govern ha decidit donar un nou impuls a la política de
suport a l’emprenedoria obrint la possibilitat de premiar els tres projectes més ben valorats i
atès que aquest fet comporta una modificació de les bases aprovades l’any anterior.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
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Atès que de manera específica s’ha valorat la conveniència de superar la regla general
prevista en l’art. 9 de l’Ordenança, segons la qual normalment les subvencions no haurien
d’excedir del 50% del cost de l’activitat, i elevar aquest percentatge fins un 100% per garantir
que les iniciatives destinades a generar noves activitats econòmiques en el municipi que
puguin portar-se a terme amb el finançament necessari.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Vista la proposta de la Regidoria d’Economia de data 6-3-2017 i vist l’informe d’Intervenció
20/2017, de 9-3-2017, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar les modificacions a les Bases Reguladores de la concessió de subvencions
a projectes d’emprenedoria en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de les
quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores per a l’atorgament de subvencions a projectes d’emprenedoria, segon concurs
d’emprenedoria 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.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Se’ns proposen aquestes bases per donar
subvencions als projectes d’emprenedoria a Arenys de Munt.
Sempre hem trobat que aquesta és una bona iniciativa per fomentar i ajudar a noves
iniciatives empresarials que puguin generar riquesa, llocs de treball i valor afegit al sector
comercial i industrial del nostre poble.
Malgrat això, també, sempre ens havíem queixat que l’aprovació de les bases arribessin tard
dins de l’exercici efectiu anual. En aquesta ocasió l’aprovació d’aquestes bases és
presenten al Ple del mes de març, per tant anem guanyant temps i anem apropant-nos a allò
que nosaltres pensem que seria l’ideal, aprovar-les a principis d’any, al gener, perquè el
màxim d’emprenedors s’hi puguin afegir o puguin considerar aquestes ajudes com una bona
opció per instal·lar-se a Arenys de Munt.
Aquest any, aquestes bases, presenten força novetats gràcies a les aportacions que hem
pogut fer els grups de l’oposició, a partir d’haver participat com a jurat en les darreres
subvencions i haver detectat, tots, millores per futurs exercicis.
D’aquestes millores volem destacar el fet que s’hagi augmentat l’import de les subvencions
concedides fins a 7.500 euros i que s’augmenti d’un a tres premis, esglaonant els imports
dels mateixos al 50% pel primer, un 30% pel segon i un 20% pel tercer, per mirar de
fomentar la creació de noves empreses i que si un no acaba duent a terme el seu projecte
que hi pugui haver uns altres que es beneficiïn de l’ajuda municipal.
I volem destacar la voluntat del regidor d’Economia d’introduir aquestes modificacions i de
consensuar-les amb els grups de l’oposició. Per tant, el document que avui aprovarem és un
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document consensuat en el qual tots, els que ho hem considerat, hem pogut participar
proposant millores. Nosaltres ho hem fet i estem satisfets del document final.
El nostre vot serà a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Són unes bases que hem
pogut treballar conjuntament, cert. Ens semblen prou adequades i, sobretot, el que més ens
convenç és que són el resultat d’una voluntat d’evolucionar, d’analitzar com han anat
convocatòries passades i de la tossuderia de tirar endavant el sector. Afegim, si cap, una
idea més: valorem positivament que s’hagi incorporat d’una manera més específica el
projecte “Producte d’Arenys” i encara ens semblaria més bo si per a properes ocasions
seguim obrint-nos encara més i mirem d’incorporar encara més noves formes d’economia
solidaria i sostenible.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom. Per començar, volem agrair la bona predisposició del regidor de Promoció
Econòmica per treballar conjuntament aquesta proposta de modificació de les bases que
avui es presenten a Ple. Unes bases de subvencions a projectes d’emprenedoria que ja vam
tenir l’oportunitat de treballar-les conjuntament l’any passat.
No és cap novetat dir que el nostre grup municipal sempre ha estat sensible a
l’emprenedoria, així com a tot allò que fa referència a la promoció econòmica i al món de
l’empresa en general. En són clars exemples, les propostes que vam aportar en el
pressupost d’aquest any, com polítiques per potenciar el comerç local, fomentar l’ocupació o
altres propostes més lligades a l’emprenedoria. Aconseguint un increment percentual
considerable en l’àmbit de Promoció Econòmica respecte el pressupost de l’any anterior.
També volem destacar el nostre recolzament en l’àmbit de l’empresa i el coneixement, amb
trobades amb agents d’aquest àmbit com la del passat 15 de febrer amb el Conseller Jordi
Baiget a Arenys de Munt.
L’any passat, ja es van tenir en compte algunes de les nostres aportacions per tal de millorar
les bases reguladores. En aquella ocasió, dèiem que hi havia aspectes millorables i que
esperàvem que en un futur entre tots les anéssim perfilant. Però que no volíem vetar cap
tipus d’acció a favor de l’emprenedoria i que el nostre vot seria favorable. Aquest cop,
podem dir que estem força més satisfets de com s’han treballat aquestes bases i del resultat
final obtingut. Des del primer moment, hem treballat amb la màxima diligència per aportar
totes les nostres consideracions de millora a les bases reguladores inicials.
No voldríem allargar innecessàriament la nostra exposició amb temes més tècnics, però sí
que voldríem fer esment d’alguna de les nostres aportacions i explicar els motius de fons per
fer aquestes aportacions.
L’informe d’Intervenció de l’any passat feia referència als criteris de valoració, on deia que
eren objectius en la mesura que s’estableix una puntuació màxima però no la puntuació de
cada un dels criteris que es valoren. Un problema que ens hem trobat a la Comissió
Qualificadora d’aquests dos anys, on alguns membres del jurat manifestaven certs dubtes
alhora de valorar segons els criteris establerts, la qual cosa comportava més subjectivitat del
desitjable alhora de fer les valoracions. És per tot això, que un dels primers punts en el qual
vam treballar va ser a definir, el més objectivament possible, la puntuació de cada un dels
criteris que es valoren. El nostre grup va aportar una proposta concreta de valoració que
s’ha acceptat majoritàriament, però més enllà que se’ns accepti els nostres criteris o els
d’uns altres, tots ells totalment legítims, volem posar en valor que realment hem aconseguit
definir unes regles de joc clares per a tothom.
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Sí que volem destacar un criteri de valoració que vam suggerir i que considerem important.
En aquestes bases es valorarà explícitament la responsabilitat social corporativa o de
l’empresa, entenent-se com a tal: “el compromís de l'organització envers les necessitats dels
seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i
entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i
solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.”
Un altre punt que volem destacar, és l’increment del número màxim de subvencions a
atorgar. Inicialment eren dues i nosaltres vam suggerir que fossin tres, tenint en compte que
s’ha incrementat la dotació pressupostària d’aquest any i que creiem que si hi ha més
premis en el concurs d’emprenedoria en pot fomentar la participació ja que hi ha més
probabilitats d’obtenir algun premi via subvenció, a la vegada que és més equitatiu ja que es
reparteix la subvenció entre més emprenedors o emprenedores com la guanyadora de la
passada edició, enlloc de només un premi o subvenció com fins ara.
Un altre tema que vam proposar és que la presentació presencial del projecte fos obligatori
enlloc d’optatiu com l’any passat. Tenint en compte que tots els projectes presentats, menys
un, van fer la presentació presencial i que aquest fet va ajudar molt a la Comissió
Qualificadora a aclarir dubtes que tenien després de la lectura del pla d’empresa presentat.
Finalment, voldríem mencionar que s’ha incrementat la puntuació mínima objecte de
subvenció per part dels projectes participants i en el cas que algun projecte no arribés a
aquest mínim el premi quedaria desert com ja es va introduir a la passada edició. Compartim
aquest increment d’exigència, i tal i com vam dir l’any passat, hem de ser exigents per
responsabilitat en fer un bon ús del diner públic i per responsabilitat en el futur professional
de la persona emprenedora.
Ara sí, ja per acabar, tot i que sabem que no depèn només de nosaltres, de cara al pròxim
concurs d’emprenedoria, ens agradaria que s’estudiés la possibilitat de realitzar-lo
conjuntament amb altres municipis. És un tema que ja n’hem parlat altres vegades, però
tenint en compte que un dels criteris a valorar és que el producte o servei del projecte
presentat formi part de la marca “Producte d’Arenys” i que sembla que hi ha una bona
relació institucional amb el municipi veí, la pròxima edició es podria realitzar conjuntament
amb Arenys de Mar.
En definitiva, sempre és millorable, però estem satisfets del redactat final d’aquestes bases
reguladores. Crec que queda clar quin serà el sentit del nostre vot, però per si hi hagués
algun dubte, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Sánchez diu que ha parlat amb el regidor d’Arenys de Mar per fer
convocatòries mancomunades i possiblement durant l’any 2017 aprovin unes bases com les
que s’estan aprovant ara.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels onze regidors
presents al Ple, tot tenint en compte que la Sra. Castillo ha abandonat la sala en les
intervencions dels regidors i no està present en el moment de la votació.

7. PROPOSTA DE
COL·LEGIATS.
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El Sr. Alcalde informa que en el darrer Ple es va aprovar el nomenament de representants en
òrgans col·legiats, però va mancar aquest, motiu pel qual es presenta ara. Seguidament,
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 16/02/2017, va aprovar una nova
modificació de la representació municipal en una sèrie d’òrgans col·legiats, motivada per la
sortida del Govern de la regidora Sra. Fuensanta Maria Ballester i Jiménez.
Vist que va quedar pendent nomenar un nou representant davant el Consorci LOCALRET.
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 el següent òrgan col·legiat,
quedant aquesta de la següent manera:
CONSORCI LOCALRET: JOSEP SÁNCHEZ I CAMPS (Titular) / JOAN RABASSEDA I
FERRER (Suplent)
Segon.- Aquest nomenament haurà 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 demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “En el darrer Ple es va presentar el darrer
canvi de nomenaments en òrgans col·legiats. Tan sols fa un mes. Allò que ha de ser un
simple tràmit burocràtic, que es produeix en comptades ocasions durant un mandat, amb
aquest Govern ja és la cinquena vegada que es realitza i encara no hem arribat a la meitat
del mandat.
Els animem que, al ritme que van, intentin arribar a 10 canvis en un mandat. Així podrien
establir un rècord a tot el país i passar a la història municipal per haver estat el Govern que
hagi fet més canvis de representants en òrgans col·legiats i, potser, els que també han
gastat més diners públics en un simple tràmit burocràtic. De ben segur que tots els hi
reconeixerem i els hi recordarem.
Ànims i a pel rècord! Vostès poden! Més enllà que siguin massa canvis i massa
improvisacions i que ho acabem pagant tots els arenyencs amb els nostres impostos.
El rècord està al seu abast.
Nosaltres, com sempre hem fet en aquest punt cada vegada que l’han portat a Ple, ens
abstindrem.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que per ser purament un tràmit administratiu,
seguiran el mateix argument que han seguit sempre, el seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. “Ximenis” el seu minut de glòria com acostuma a tenir en cada
Ple.
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El regidor Sr. “Ximenis” diu que si li agrada que els animin, que els ànims sempre són
benvinguts.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels
grups ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i dues abstencions dels regidors En Ramon Planas i
Freixas, del grup PP i del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

8. MOCIÓ DEL GRUP PSC AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE
LES DONES.
La regidora Sra. Castillo diu textualment: “Com a dona vull fer una reflexió sobre les últimes
declaracions fetes de clara discriminació i violència masclista, en contra de les dones.
Em refereixo a:
 El misogin, homòfob i racista Donald Trump.
 A l’eurodiputat polac Janusz Korwin Mikke qui ha dit que les dones són més dèbils i
menys intel·ligents que qualsevol home.
 Al bisbe d’Alcalà de Henares, Antonio Reig Pla, qui ha fet declaracions insultants
contra el “feminisme” tot dient que el veu com un “pas en el procés de desconstrucció
de la persona”.
Em refereixo també:
 A les últimes declaracions del bisbe de Vic, Romà Casanova, qui ha titllat
l’avortament de genocidi.
 O les declaracions de l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que són en la
mateixa línia, sobre l’avortament.
I potser més que reflexió, el que hauríem de fer és una clara rebel·lió massiva ja que van ser
moltes les dones que ens han precedit que han lluitat pels drets que ara gaudim i que estan
sent alterats. Crec que havia de dir-ho. I ara sí, passo a llegir la moció:”
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les dones i homes socialistes ens sumem a les reivindicacions del 8M per defensar els drets
de les dones i exigir la igualtat d'oportunitats a tots els àmbits. Celebrem aquesta jornada de
reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de viure un moment d'amenaça
internacional històrica cap a les polítiques feministes, però amb l’esperança de la resposta
massiva de dones i homes per fer-hi front.
La mateixa setmana que Putin va despenalitzar la violència masclista a Rússia, la misogínia
de Trump va començar a donar els seus fruits: un dels primers decrets ha estat aprovar el
restabliment de la "Llei Mordassa Global" on es prohibeix al govern d'EUA finançar
organitzacions internacionals de planificació familiar i clíniques on es practiquen
avortaments, o que promouen la seva legalització. A més, segons el darrer Eurobaròmetre,
un 27% dels europeus justifiquen l'abús sexual en determinades situacions (si la dona ha
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begut o vesteix de manera suggerent), demostrant quant queda encara per fer per acabar
amb la cultura de la violació també aquí, a la UE, on l'11% de les europees de més de 15
anys han estat víctimes de violència sexual.
Les xifres tant estatals com catalanes demostren que la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes està lluny de ser real en cap àmbit i que els valors del neoliberalisme patriarcal s'han
fet forts en una part de la nostra societat, i, el més perillós, ho està fent sota una aparença
de neofeminisme basat en la suposada llibertat d’elecció de les dones per mercantilitzar el
seu cos.
Per això, en un moment on són més necessaris que mai els estudis de gènere i l’activisme
pedagògic feminista, denunciem els atacs incessants del govern del PP als organismes
específics i polítiques d’igualtat impulsats en els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, com
per exemple:
 la supressió de subvencions per a la formació en igualtat
 o la retallada, des del 2009, d’un 47,6% del pressupost en polítiques d'igualtat i lluita
contra la violència masclista.
A l’àmbit laboral, la reforma laboral impulsada pel PP i amb suport de l’antiga CiU, ha afectat
tota la ciutadania però molt especialment les dones en precarietat, temporalitat i l'ocupació a
temps parcial. Per primera vegada en 40 anys està caient la població activa femenina, amb
la destrucció de 250.000 llocs de treball, una pèrdua d'ocupació que triplica la masculina;
específicament, en el sector públic, la destrucció d'ocupació femenina arriba al 72%. L'atur
femení registrat és del 51,5%. L’Estat espanyol es troba en el 7è lloc de la UE amb major
bretxa salarial. A menys sou, menys cotització i menys prestació per desocupació: la bretxa
de gènere de la prestació contributiva d'atur és del 19% i, segons els estudis d'UGT, la
bretxa de gènere a les pensions és de 37,95%. El sostre de vidre perdura: només hi ha un
20% de dones als Consells d'Administració a les empreses de l'Ibex35, i un 17% del conjunt
d'empreses a l'Estat espanyol no tenen cap dona a càrrecs directius
Els governs estatal i català retallen i privatitzen l’Estat de Benestar, i no es creuen les
polítiques de conciliació. Les dones treballem 21 hores setmanals més que els homes en el
treball domèstic. El 82% de les persones cuidadores principals dels nens i nenes de 0 a 3
anys són les mares, el 7,5% les àvies i només el 4,8% els pares. El govern català no
inverteix en una xarxa pública d'escoles bressol tal i com ha demostrat en aquests
pressupostos, on ha invertit 3 milions d'euros en 200 escoles bressols concertades i 0€ per a
les públiques.
Les dades oficials de violència masclista són esfereïdores: 60 dones van ser assassinades
l'any 2015 a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. El 2016 van ser assassinades 6 dones aquí, 44
a tot l’Estat. I aquest 2017 portem, de moment, 10 víctimes, 2 a Catalunya. I són només la
part més visible: 10.016 dones van ser ateses al telèfon per a víctimes de violència
masclista l'any passat, de les quals el 58,16% convivien amb filles i fills. El 2016 es van
denunciar a Catalunya 679 agressions sexuals i 766 abusos sexuals contra dones, sobretot
joves. Per altra banda, 9 dels 10 jutjats que donen menys ordres de protecció són catalans. I
encara estem pendents que el govern del PP confirmi si es tancaran els 29 jutjats de
violència sobre la dona a Catalunya proposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Les dones hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment, governs socialistes
amb polítiques amb visió transversal de gènere: Llei d'Igualtat, Llei Integral contra la
violència de gènere, Llei de la Dependència, Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, plans
ocupacionals d'igualtat,… i ho continuem fent també ara; ho fem per exemple amb la
proposta socialista del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, votada per unanimitat al
Congrés.
Reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos
econòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa de la crisi, especialment centrat en
lluitar contra la violència de gènere, la bretxa salarial i la manca de conciliació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels acords
següents:
1. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a reposar els
organismes i polítiques específiques d'igualtat desmantellades, recuperant el pressupost
destinat al nivell del 2009, reforçant la prevenció en violència de gènere, especialment entre
joves, i fomentar les noves masculinitats, i derogant les normatives contràries a les
competències municipals en temes d’igualtat (LRSAL...)
2. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar el Pacte
d’Estat contra la violència de gènere amb tots els agents polítics i socials per garantir
recursos, l’acompanyament judicial personalitzat en els Jutjats Especialitzats per a les dones
víctimes i la formació específica acreditada per als membres de la magistratura
especialitzada prèviament a ocupar el càrrec. A més de garantir el manteniment dels jutjats
de violència sobre la dona, els jutjats anomenats VIDO.
3. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a promoure un gran pacte català per
garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita contra la xacra
masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (Llei 17/2015, 21 de
juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la Llei contra la violència masclista (Llei
5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i la Llei d’igualtat
estatal (Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes); totes
aquestes lleis defensen l’enfortiment del paper dels municipis com a primers garants per
sensibilitzar, detectar i tractar les dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies,
donat que són la institució més propera a la ciutadania
4. Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a derogar la Reforma
Laboral i aprovar la Llei d’Igualtat Salarial i la Llei d’Usos del Temps.
5. Traslladar aquests acords a les associacions del nostre municipi, al Govern de l’Estat, al
Govern de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a la FMC (Federació de Municipis de
Catalunya) i a l’ACM (Associació Catalana de Municipis).”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Agraïm aquesta nova
oportunitat de posar veu al feminisme i de trencar el silenci contra el patriarcat.
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No podem callar quan veiem que, dia rere dia, les nostres condicions de vida cada cop són
més precàries. I som nosaltres les que sostenim, amb la nostra feina no reconeguda, un
sistema que no para de recordar-nos que nosaltres i la nostra feina valem menys. Pretenen
que aguantem com els governs apliquen retallades i privatitzacions que acaben recaient a
les dones i que ens precaritza i empobreix més encara.
Claríssimament, en això no podem fer ni un pas enrere i, certament, el govern del PP l’ha
fet. Cal recuperar aquests instruments i posar-ne de més, perquè el problema és gran i està
molt arrelat.
Veient tota aquesta violència i discriminació, copsant com aquest sistema ens situa en una
posició totalment desigual, nosaltres no podem i no volem estar callades, tranquil·les i
obedients... Més enllà dels instruments legals i institucionals que proposa aquesta moció,
creiem que cal exercir l’autodefensa feminista a partir de l’autoorganització per fer-hi front
cada vegada que el patriarcat ens colpeja en forma d’agressió estructural, física, sexual,
verbal o simbòlica.
Dèiem que el problema està molt arrelat, tant arrelat que nosaltres encara diem més, sí,
aprovem aquesta moció però no tindrem prou jutjats per acabar amb aquesta xacra fins que
realment no anem més enllà i enderroquem els pilars masclistes d’aquesta societat
construint-ne de nous. Lluny de l’ànima patriarcal que viu ens nosaltres encara.
Transformem la manera de pensar i de viure. Deixem de dir que una dona vesteix de forma
suggerent quan el què en realitat volem dir que el que fa és vestir una faldilla de la mida que
sigui. Suggerent, suggerent de què? Veieu com tenim el patriarcat al cap?
Com ho fem això d’enderrocar pilars masclistes de la societat? Doncs de debò que posant
l’èmfasi en l’oportunitat de construir, volem dir que a Catalunya tenim un nou marc en un
horitzó proper, esperem, que és una ocasió magnífica per construir un nou marc social per
enderrocar-lo!”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Un any més, el 8 de març hem
commemorat el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a
favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de
gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any i
tota i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Des d’Esquerra Republicana i les JERC treballem dia a dia per garantir que els drets de les
dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància.
El compromís d’Esquerra Republicana per a la igualtat de gènere l’hem plasmat recentment
en un Pla per la Igualtat intern que ens ajudarà a continuar treballant per la plena
participació política de les dones. El compromís del partit per l’adopció progressiva de llistes
cremallera suposarà un pas més per millorar la representació de les dones a les institucions
catalanes en tots els nivells. S’ha de fer sentir la veu de les dones per tal que també siguin
arquitectes de la República Catalana que estem construint.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Considerem molt important que es parli en
el Ple dels drets de les dones i de la xacra que representa per a tota la societat els crims
masclistes, la violència que es realitza contra les dones i les declaracions que es fan contra
els drets de les dones que també són drets dels homes i de la humanitat. Quan es menysté
a les dones s’està menystenint a tothom.
Els Plens municipals serveixen per això, per evidenciar problemes que pateix la societat, per
fer-los aflorar, per parlar-ne i per conscienciar a la societat. Més enllà que alguns voldrien
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que en els Plens parléssim exclusivament de carrers, fanals, voreres, cables, clavegueres
(en el sentit literal de la paraula, però no de les ‘clavegueres de l’estat’), etc. En definitiva,
que alguns els agradaria que parléssim de coses, deixant de banda els problemes
importants, que són els problemes de les persones, els que afecten a les persones, a totes
les persones.
El feixisme, com a ideologia política, també va començar així. I va portar tots els problemes
que va portar.
Per tant, trobem un encert que avui es parli dels drets de les dones i de la violència que
pateixen.
I trobem un bon símptoma que en aquesta moció del PSC es citi al Govern espanyol com a
govern de l’Estat, i no com a govern central. Senyal que el procés democràtic per la
reclamació del referèndum va avançant pel bon camí.
Votarem a favor.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Aquest any 2017,
Catalunya ha commemorat el Dia Internacional de les Dones en un context especialment
engrescador des del punt de vista nacional, concretament a pocs mesos de la celebració
d’un referèndum que ha de permetre als catalans i catalanes decidir si es volen dotar d’un
Estat que els permeti construir un país nou amb totes les competències i condicions per tal
que esdevingui un marc més just i pròsper per a tots els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.
Sense cap mena de dubte, un dels pilars fonamentals del nou Estat ha d’ésser la igualtat
d’oportunitats dels homes i les dones de Catalunya, és a dir, la igualtat de gènere en tots els
àmbits de la vida. Des del Partit Demòcrata apostem fermament per l’equitat de gènere i
l’apoderament de les dones.
Naturalment, la lluita contra les desigualtats i discriminacions de gènere en l’àmbit laboral ha
de ser una de les nostres prioritats, doncs és una de les bases principals de l’autonomia i el
desenvolupament personal. Si bé ja fa anys que les dones s’han incorporat al món laboral,
també és cert que són elles les que continuen fent-se càrrec en primer terme de les tasques
de cura i sosteniment de la llar; pateixen una escletxa salarial que afecta la seva retribució
actual però també les pensions futures conduint a la feminització de la pobresa; tenen menor
visibilitat i presència en els càrrecs de major responsabilitat; estan penalitzades com a
conseqüència de l’actual disseny dels permisos de maternitat i paternitat; i tenen unes
condicions laborals més precàries, entre d’altres.
A més a més, ens trobem immersos en el que ja s’anomena la Quarta Revolució Industrial,
que ens portarà cap a un escenari que implica noves formes de produir i de fer arribar allò
que produïm, una nova idea de comunicació global, i amb el predomini de noves professions
relacionades amb la robòtica col·laborativa, la realitat augmentada, el big data o la impressió
en 3D. És per això que un dels objectius primordials dels propers temps ha de ser contribuir
a la presència de més dones en les feines del futur, és a dir en sectors tecnològics i
informàtics que han tingut tradicionalment una major presència d’homes mentre les dones
tendien a especialitzar-se en d’altres sectors.
Per tal de revertir aquesta tendència de segregació per gènere en els estudis i el món
laboral i de divisió sexual de les tasques així com eradicar les desigualtats abans
esmentades, és indispensable contribuir a l’educació en la igualtat dels infants i joves que
els apoderi i els permeti viure en plena llibertat i drets indiferentment del seu gènere;
impulsar mesures de conciliació laboral i familiar que permetin a homes i dones disposar de
més temps lliure i per gaudir amb les seves famílies; apostar per la corresponsabilitat i, per
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tant, pel repartiment igualitari de les tasques domèstiques i de cura d’infants i persones
grans; visibilitzar les dones en tots els àmbits, però especialment en aquells on encara a dia
d’avui tenen una menor presència; garantir la perspectiva de gènere en les polítiques
públiques; i, en definitiva, vetllar per tal que s’incorporin i es reconeguin les aportacions de
les dones a tots els nivells.
Només d’aquesta manera garantirem una societat realment democràtica, justa i equitativa,
que posi fi d’una vegada per totes a les discriminacions i violències de gènere, contribueixi a
l’apoderament de les dones, i permeti que tots i totes ens beneficiem plegats i plegades de
la veritable igualtat d’oportunitats.
A banda d’això, deixi’m dir-li, regidora Castillo, que la precarietat laboral, l’atur femení i la
temporalitat a l’ocupació a temps parcial, fins i tot la poca inversió en escoles bressol no es
poden atribuir al Govern de la Generalitat, perquè no seria ni just ni cert; a banda d’això,
quan tinguem autogovern i el calaixet a casa i, per tant, més ple, de ben segur es podran
millorar aquests aspectes tan rellevants i importants per el dia a dia de tantes persones i del
nostre país.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Per començar aquest punt,
volen comentar una nota de premsa on feia esment, la ministra Dolors Montserrat, amb la
qual, personalment, té molta afinitat, creu que és una gran treballadora i una persona
incansable amb aquests temes i així li consta, van estendre una nota de premsa on deia (ho
llegiré en espanyol perquè tots ho entenguem i també es pugui entendre en d’altres llocs de
l’Estat): “La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolores Montserrat ha
comparecido hoy, junto a varios representantes de las comunidades autónomas y los grupos
parlamentarios, en el marco de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes
en relación a la prevención, Dolors Montserrat ha desarrollado las principales líneas del plan
de prevención 2017-2020, y ha propuesto elaborar materiales para padres y madres para
que puedan ayudarlos a evitar violencia de género en sus vidas. “Seguiremos colaborando
con los medios de comunicación para conseguir, entre todos, un tratamiento informativo
adecuado para la violencia de genero. También la imagen de la mujer, con especial atención
a la publicidad sexista. Tenemos que seguir avanzando en la imposición de medidas
cautelares, especialmente el uso de brazaletes como forma efectiva de protección, ha
subrayado. Se va a trabajar en el diseño de protocolos específicos para la atención de la
mujer que retiren una denuncia.” Y el 9 de marzo de 2017 dijo: “Alcanzar un pacto de
estado”. Ese es el objetivo central por el que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat, ha comparecido hoy, junto con varios representantes de las
comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, en el marco de los acuerdos
alcanzados en la Conferencia de Presidentes. Dolors Monserrat ha empezado condenando
la violencia machista y diciendo: “Estoy convencida de que somos muchas personas las que
sabemos que esta no es una lucha que hemos de liderar las mujeres, sino una lucha de toda
la sociedad, hombres y mujeres, por la defensa de la libertad y de la dignidad. La ministra ha
querido subrayar que aún queda mucho por hacer. El dialogo y el entendimiento entre todos
ha posicionado España a la cabeza de la confección de una hoja de ruta contra el maltrato
porque una sola víctima es demasiado. La ministra ha pedido a los presentes un dialogo que
sume siempre y que no pierda de vista la demanda de nuestra sociedad, de las mujeres
víctimas, sus hijos y sus familias. La ministra ha dedicado gran parte de su comparecencia a
subrayar la importancia del dialogo y de la coordinación para dar una atención y protección
integral a las víctimas. Este dialogo es fundamental para que, vaya donde vaya la mujer
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víctima y sus hijos, una profesional de referencia la acompañe a lo largo del proceso de
salida de la violencia de género y no se sienta sola en ningún momento. En ese sentido ha
destacado el papel de las unidades de coordinación de violencia sobre la mujer de las
Delegaciones de Gobierno y de las Subdelegaciones y de la Direcciones Insulares o las
oficinas de asistencia de las victimas des de donde se puede hacer un seguimiento
personalizado de las victimas e impulsar la coordinación autonómicas y locales estudiar la
violencia de genero las mujeres con discapacidad.” En aquest punt, el regidor fa un incís:
“Que aquesta moció tampoc ho recollia.” Tot seguit, continua llegint: “En relación a la
prevención, Dolors Montserrat ha desarrollado las principales líneas del plan de prevención
y sensibilización 2017-2020, en la que se da mayor hincapié en la atención a las mujeres en
su situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, para lo que
se propone elaborar un estudio sobre la violencia de genero para disponer de mejor
información acerca del impacto de la violencia de género en estas mujeres. También las
mujeres de medio rural, las mayores de 65 años, y por supuesto las adolescentes y la
implicación de sus familias. Uno de los principales objetivos es establecer herramientas para
conseguir una mayor implicación de las personas que están cerca de la mujer maltratada.
Para ello, se plantea la conveniencia de elaborar materiales para padres y madres para que
puedan ayudarles a detectar la violencia de género en sus hijas. Ha anunciado la ministra:
“Siendo conscientes del papel fundamental que juegan los medios de comunicación en la
sociedad, la ministra ha querido destacar su apoyo y ha recalcado que: “Seguiremos
trabajando con ellos para incidir en el tratamiento informativo más adecuado de la violencia
de género y de la mujer i de la imagen de la mujer.” A la vez, ha aclarado: “Queremos
endurecer la lucha contra la publicidad sexista y la transmisión de estereotipos de género,
para ello vamos a reforzar el Observatorio de la Mujer, que analiza la representación de las
mujeres, para que actúen ante imágenes sexistas y estereotipadas. El objetivo es
intensificar la colaboración con todos los medios de comunicación y en especial con la radio
y la televisión pública, que es la radio y la televisión de todos. Y también en la Comisión
Interministerial contra la violencia de genero ha dicho: “La realidad nos apremia y nos obliga
a tomar decisiones urgentes e incorporarlas a nuestra hoja de ruta contra la violencia de
género pero con este fin propongo la creación de una comisión interministerial de valoración,
prevención y lucha contra la violencia de género.” El regidor torna a fer un incís: “Això és el
que ha destacat Dolors Montserrat.” Continua llegint: “Además, en una reunión
interministerial, celebrada el mes pasado, se acordó revisar y actualizar los protocolos de
actuación vigentes para adaptarlos a las necesidades actuales y mejorar de esta forma la
coordinación. No queremos ser reactivos si no proactivos contra la violencia de genero. En
relación con esto, la ministra se ha puesto a trabajar en el diseño de protocolos específicos
para la atención de las mujeres que retiren una denuncia. También ha hecho hincapié en la
necesidad de seguir avanzando en la imposición de medidas cautelares. Especialmente el
uso de los brazaletes con forma efectiva de protección. Y la mejora, sobretodo, de la
protección de los menores. “Hemos de tener claro que proteger a las mujeres es también
proteger a sus hijos”, ha declarado la ministra. Por lo que, en el marco del Pacto de Estado,
se estudiará como reforzar la protección de los menores víctimas de la violencia de género,
tanto los hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género como aquellos que sufren la
violencia. En esta línea de acción para la protección del menor, la ministra ha propuesto
revisar la actuación de dos puntos en relación a la violencia de género: se va hacia un pacto
de estado. Para concluir, la ministra ha recordado que contra la violencia de género no
puede haber fisuras, ni discrepancias, puesto que hemos de responder unidos, sin importar
ideologías ni electoralismos. También ha subrayado el trabajo de esta Comisión, ya que es
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vital alcanzar un gran pacto de estado contra la violencia de genero. El dialogo entre
comunidades autónomas es vital para dar salida a quien aún no se atreva a denunciar. Para
las familias que no saben cómo ayudar a salir de este infierno y para nosotros. Las
instituciones que tenemos el espíritu y la fuerza para encontrar soluciones y ponerlas en
marcha.”
Continua dient: “Dita aquesta nota de premsa, dir que vol fer un reconeixement als
treballadors socials, jutges, advocats, procuradors i altres col·lectius que em deixo per
anomenar. També dir que cal remarcar la paraula discrimització laboral amb violència. He de
posar exemples que moltes empreses ja adopten a l’àmbit d’igualtat salarial. El meu vot serà
d’abstenció amb el fet de remarcar la gran tasca dels ja anomenats col·lectius que sense
recursos suficients, amb jornades inhumanes, fan possible que s’apliqui de la millor manera
possible. El Grup Municipal del Partit Popular no farem cap més argumentació. Vot
abstenció.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels
grups ERC, PDeCAT, CUP i PSC i del regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil; i una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

9. MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A ESTABLIR UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS, VOLUNTARIS PER ARENYS DE
MUNT I LA RESTA D’ENTITATS QUE TREBALLEN AMB PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL.
El regidor Sr. Tarrés diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Creiem que la moció que portem
avui a Ple és un tema suficientment important i és per això que, abans de llegir la moció, ens
agradaria fer uns agraïments i consideracions prèvies.
Primer: aquesta moció ha estat treballada amb entitats de caire social del municipi, algunes
de les quals ja es nombren a la moció i alguna altra explícitament ha demanat que no hi
figuri el seu nom. La qual cosa nosaltres hem respectat.
Segon: en cap moment volem donar a entendre que l’Ajuntament no doni suport a les
entitats de caire social, tot el contrari. Precisament perquè som coneixedors de la relació de
col·laboració que hi ha entre les entitats socials del municipi i l’Ajuntament per ajudar a les
persones que es troben en risc d’exclusió social, creiem de justícia reconèixer aquesta
col·laboració, que ja existeix, mitjançant un conveni per tal de donar estabilitat econòmica al
treball d’any rere any de les entitats que fan aquesta tasca de forma continuada.
Per últim, agrair a tots els partits polítics que ens han fet arribar els seus suggeriments per
tal que aquesta moció sigui més inclusiva, i especialment, a les entitats socials d’Arenys de
Munt que han col·laborat en aquesta moció que presentem i que esperem que avui puguem
aprovar.
A continuació passo a llegir la moció.”
“El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense ànim de lucre que treballen
per la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la
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societat. En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català, han
posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament de les
polítiques socials i de l’anomenat quart pilar de l’estat del benestar.
A Arenys de Munt, les entitats que atenen a persones en risc d’exclusió social, atenen a més
de 100 famílies, derivades des de Serveis Socials de l’Ajuntament, que continuen en una
situació vulnerable malgrat la millora de les dades d’atur.
Volem mostrar tot el nostre suport a la gran tasca que desenvolupen les entitats socials, el
tercer sector, que gràcies al seu esforç fan possible que la gent que pateix més rebi el suport
solidari de la societat. També volem agrair la feina desinteressada dels voluntaris, els
autèntics motors d’aquestes entitats.
Cal que tothom prengui consciència de les dificultats que tenen moltes famílies com a
conseqüència de la crisi econòmica que encara patim. És necessari que continuem sent
solidaris amb els més desafavorits, tant a nivell municipal com a nivell comarcal. Com ja
hem demostrat en nombroses ocasions, cal que tots siguem responsables de tots, i per
aquest motiu volem trencar una llança a favor d’aquelles entitats i persones que treballen dia
a dia sense demanar res a canvi.
Per aquest motiu, demanem que s’estableixi un mecanisme que permeti donar més suport a
les entitats del tercer sector per continuar portant a terme de manera òptima les accions que
van destinades a l’alimentació, la roba o les ajudes per a tenir una vida més digna.
En aquesta línia volem destacar “La targeta Moneder d'Impacte Social” que és un projecte
que té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació, que
atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense
recursos. Aquesta targeta podrà ser lliurada als Ajuntaments dels municipis sol·licitants i les
entitats socials de manera gratuïta i de forma temporal a les persones beneficiaries del
servei de distribució d'aliments o altres usuaris en situació de dificultat, amb un import
concret segons la valoració de cada cas. Aquesta targeta de prepagament permet a les
persones en situació de vulnerabilitat social comprar aliments en establiments normalitzats
de proximitat com a complement o en substitució de recórrer a centres específics de
repartiment d'aliments. Aquest model no només dignifica el dret a l’alimentació, sinó que
també ajuda a les famílies a no perdre els hàbits de consum i, a l’hora, reforça la xarxa de
comerços locals destinats a l’alimentació. (Consultar més informació al link
http://www.diba.cat/web/benestar/targeta-moneder)
Volem que aquesta moció suposi un pas important pel que fa al compromís de l’Ajuntament,
així com el Consell Comarcal del Maresme, vers la tasca que realitzen les entitats de caire
social. Alhora, l’aprovació d’aquesta moció ha de suposar un reconeixement de l’Ajuntament
cap als voluntaris que treballen sense demanar res a canvi en favor dels més desafavorits.
Per això el Grup Municipal del Partit Demòcrata d’Arenys de Munt demana al Ple l'adopció
dels següents acords:

_____

Crear el mecanisme més adequat establint un conveni de col·laboració amb les
entitats de caire social registrades, que actuïn a Arenys de Munt i que atenguin
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persones en risc d’exclusió social, a través d’una subvenció directa. Proposem que
l’import sigui revisat per part dels tècnics de l’ajuntament.


Demanar al Consell Comarcal que coordini i gestioni la sol·licitud de les targetes
moneder, que ofereix la Diputació de Barcelona, perquè ho puguin tramitar per
compte dels municipis de la comarca que ho desitgin i no carregar de més feina els
serveis socials dels ajuntaments.



Traslladar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, a la Diputació de
Barcelona i al Bisbat de Girona, així com a Càritas, Voluntaris i aquelles entitats que
desenvolupen aquesta tasca social a Arenys de Munt.”

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Nosaltres sempre hem defensat que s’ha
d’ajudar a les associacions del poble el màxim possible des de l’Ajuntament. També sempre
hem defensat que s’han de potenciar tots els aspectes que fan referencia a l’àrea de Serveis
Socials.
Així ho hem estat defensant en totes les propostes que hem fet per arribar a acords en els
darrers pressupostos municipals, en els quals ens hem abstingut, i en les ordenances fiscals
en que ens vam abstenir en la pujada de l’IBI a canvi d’increments pressupostaris en temes
socials.
En aquest sentit, evidentment que valorem tota la feina que fan les entitats del tercer sector,
i especialment tota la que han fet en aquests temps de crisi, en què han hagut de suplir, amb
un gran esforç de persones voluntàries, les mancances, i les negligències, de les
administracions, en què molt sovint han estat insensibles a les problemàtiques que han patit
les persones necessitades.
A Arenys de Munt, aquesta tasca l’han realitzat fonamentalment Càrites i els Voluntaris, i
se’ls hi ha d’agrair. Però no podem oblidar que hi ha hagut més entitats que també han fet
un gran esforç durant tota aquesta situació de crisi, podríem citar la Creu Roja, o podríem
citar entitats esportives o culturals o AMPAs d’Arenys de Munt, que han ajudat altruïstament
a famílies necessitades sense que ningú els hi demanés i que han possibilitat que, sobretot
els menors, poguessin desenvolupar-se en les seves activitats quotidianes amb la màxima
normalitat possible, superant les situacions molt complexes i molt difícils que han viscut les
seves famílies.
Nosaltres ja vam manifestar, en un Ple anterior, que les situacions de pobresa sobrevinguda
s’estan produint, fins i tot, en famílies que podrien semblar ‘benestants’. Les polítiques
reaccionàries que s’estan aplicant des del Govern espanyol està abocant a moltes famílies a
situacions extremes. Està a l’ordre del dia l’acomiadament sense costos gràcies a la reforma
laboral. Està a l’ordre del dia la rebaixa de salaris. Està a l’ordre del dia la situació de salaris
precaris, salaris per sota de SMI (salari mínim interprofessional). Està a l’ordre del dia les
feines precàries, en què moltes persones es veuen abocades a treballar 10-15 hores a la
setmana, com a màxim, amb salaris ridículs. Està a l’ordre del dia que els nostres joves es
vegin abocats irremeiablement a l’atur. Tot gràcies a aquest sistema econòmic liberal que
alguns defensen sense cap mena de criteri, perquè creuen que el capitalisme és la panacea
universal. I totes aquestes persones que pateixen les polítiques liberals dels governs de
dretes són les persones que es veuen i es veuran, en el futur, abocades a recórrer als
serveis socials i a l’ajuda de les entitats del tercer sector.
_____
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Ens felicitem que el PDeCAT recapaciti en els seus plantejaments passats presentant
aquesta moció. Volem recordar els seus vots en contra sempre que s’han plantejat
propostes a favor de les persones necessitades, com la reclamació de la millora del Salari
Mínim Interprofessional o de la Renda Garantida Ciutadana, propostes que busquen
resoldre les problemàtiques de les persones que les pateixen i que acaben sent ajudades
per les entitats del Tercer Sector.
Gràcies per rectificar. Benvinguts al club de les formacions sensibles amb les
problemàtiques ciutadanes i amb les problemàtiques socials.
També ens agradaria que aquesta proposta anés encaminada a millorar i ampliar les
subvencions destinades a totes les entitats que fan labor social, que són moltes més que
només Càrites i els Voluntaris.
I ens agradaria que aquestes ajudes municipals tinguessin un repartiment just i equitatiu
respecte a les ajudes socials que s’acaben donant a totes les entitats. I en aquest sentit
treballarem, perquè no pensem que es puguin excloure entitats que també fan una tasca
social. Des de l'administració pública s’ha d’ajudar a totes elles, de forma justa i equànime.
No ens agradaria que l’atorgament de subvencions nominals a entitats concretes impliqués
indirectament dotar a entitats privades d’unes competències en temes socials que
corresponen a l’administració pública i que portés al final a justificar una menor intervenció
de l’administració en aquests temes, convertint en caritat allò que és un dret.
Amb aquesta moció també ens presenten una proposta molt interessant: ‘La targeta
Moneder d'Impacte Social’ que és un projecte que té com a objectiu dotar d'un instrument
nou als ajuts econòmics per a alimentació, que atorguen els Serveis Socials municipals a les
persones vulnerables sense recursos.
Tal com apunten en la seva moció, ‘La targeta Moneder d'Impacte Social’ és una targeta
amb un valor monetari definit pels Serveis Socials que evita l'estigmatització social i potencia
la normalització dels beneficiaris d'aquests tipus d'ajuts, en poder escollir diversitat
d'aliments en establiments de proximitat i no haver d'acudir a centres benèfics de
repartiment d'aliments, de tal forma que el beneficiari pot anar a qualsevol comerç de forma
anònima i veu com s'incrementa la seva capacitat de compra i d'elecció, podent-se
beneficiar de l'aplicació de descomptes en els productes bàsics, si l’Ajuntament preveu
acords amb empreses i comerços d'alimentació locals.
Al mateix temps garanteix l'accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de
pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i
saludable. Millora la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics que
s'atorguen a persones vulnerables sense recursos per part dels serveis socials locals per
l'alimentació, ampliable a productes de farmàcia, òptica i/o material escolar. Permet
desenvolupar estratègies d'atenció a les necessitats alimentaries que evitin l'estigmatització
dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurament els aliments frescos, de la seva
preferència, en establiments normalitzats, garantint els drets bàsics i humans des de la
generació de polítiques de foment de l'autonomia, la promoció i la coresponsabilitat de les
persones.
Aquesta targeta, que està impulsada per la Diputació de Barcelona, permet que tots els
ajuntaments de la nostra demarcació, de menys de 300.000 habitants, s’hi puguin adherir.
Per tant, Arenys de Munt s’hi pot incloure.
Pensem que aquesta proposta que presenta el PDeCAT té molts valors rellevants i que
potencien altres aspectes que nosaltres sempre hem estat defensant, els productes de
proximitat, potenciar el comerç local, productes de qualitat i dóna sortida als productes
agrícoles del nostre poble.
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És una bona proposta. Especialment ara que estem potenciant la marca ’productes
d’Arenys’ com a productes de proximitat i de qualitat.
Per tot plegat, el nostre vot serà a favor i sempre ens trobaran per treballar a favor de les
persones que puguin patir risc d’exclusió social, sense que ens ennuvolin les polítiques
liberals.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Les entitats socials són
imprescindibles per l’Ajuntament i per la societat. Ens donen suport en les polítiques socials,
sovint amb pocs mitjans però amb molta generositat.
M’agrada, ens agrada que també vostès ho reconeguin, nosaltres ho estem fent des del
minut 1 en què hem estat, estem i estarem al seu costat.
I és evident que hem de ser solidaris amb les famílies desfavorides, crec que Arenys de
Munt ha donat molts exemples de què ho és, en totes les ocasions en què com a regidora
he demanat ajuda, he organitzat un acte solidari, sempre amb el mínim moviment, les
persones del nostre poble han respost. I aquesta és una gran satisfacció que com a regidora
no tindré mai suficients paraules per agrair-ho.
I per mi, els diré encara més, quan deixi aquesta cadira de regidora ho faré dient que ha
valgut la pena, que ha valgut la pena ser regidora per haver après tant d’aquestes persones i
de les nostres entitats.
Les entitats socials juguen un paper importantíssim. Totes. Considero que no tan sols les
que ajuden a repartir aliments o fan ajudes de roba.
Mirin: hi ha infants de famílies amb risc d’exclusió social que també necessiten anar a fer
casals d’estiu, a fer catecolònies, o a fer extraescolars, a fer esport per exemple.
Hi ha entitats, com Catecolònies, les AMPAS, l’Associació dels Saharauis, els clubs
esportius... que també col·laboren amb els infants que ho necessiten.
Les exclourien vostès de l’àmbit social?
I, per suposat, el voluntariat, concretament Voluntaris per Arenys de Munt, contribueix a la
construcció d'una ciutadania responsable i solidària.
Sens dubte, aporta un valor incalculable en la intervenció amb els col·lectius més
vulnerables.
I aquells voluntaris que sota les sigles d’una entitat són els que fan la veritable feina.
Si ens centrem en les dues entitats que vostès fan referència, tot i que a mi no m’agrada
deixar de banda les altres, els diré que quan vaig entrar per primera vegada com a regidora
de Benestar Social, a l’entitat que vaig visitar primer de totes va ser a Càrites.
Ja havia vist, prèviament, el que aleshores era el magatzem d’aliments situat a una sala de
l’edifici de les monges.
Allà, a davant dels representants que havia de Caritas, vaig dir que jo tenia un somni, i que
no deixaria de treballar fins que l’aconseguís: era tenir un magatzem d’aliments en
condicions dignes pels usuaris i per les entitats que ajuden a repartir els aliments.
El local de l’edifici de les monges tenia aproximadament uns 40 m2, no hi havia servei de
neteja, mancava l’accessibilitat, poca varietat d’aliments, ni tan sols un lavabo i es feia
l’entrega per lots sense que l’usuari pogués escollir segons les seves necessitats, i el colmo
era compartir els aliments amb els animals dissecats que havia guardats allà exposats en
unes vitrines.
Els recordo que a mi m’havia precedit justament una persona del seu propi partit, i moltes
vegades he sentit ràbia, molta ràbia que hagués deixat abandonat d’aquella manera un
servei tan urgent i necessari i a aquelles persones de les quals ara, vostès, fent una política
d’aparador i desconstructiva se’n recorden. Ara. Ara se’n recordem...
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Si la vostra pretensió és desprestigiar a aquesta regidora i, per tant, al Govern els diré el
següent:
El suport a aquestes entitats l’estem fent de diferents maneres: dignificant el magatzem,
hem passat de 40 a gairebé 200 m2 on es reparteixen aliments amb més i millor qualitat.
L’hem dotat de mobiliari, un mobiliari valorat en 23.000€, per descomptat un lavabo, hem
col·locat recentment una marquesina amb un cost de 8.000€, augmentat el llum, comprat un
mostrador nou per valor de 5.000€, una nevera de 800€, la despesa de col·locació i mà
d’obra per part de la brigada municipal, aproximadament tot plegat uns 40.000€ i...
sincerament tot allò que es necessiti vetllaré per aconseguir-ho.
Per tant, no em poden desprestigiar, al contrari, perquè ni tan sols s’han molestat a esbrinar
què s’ha fet per millorar les condicions del magatzem.
Es desprèn de les seves interpretacions que no saben el que costa vetllar pels serveis,
aconseguir millores, es nota clarament que l’exercici de governar per a tothom, vostès no
l’han fet i que no ho saben fer.
En la gestió, els diré que la valoració de les necessitats del magatzem d’aliments la fa una
Treballadora social i que l’acompanyament els dies d’entrega el fa una treballadora familiar
en qui poden fer totes les interlocucions quan jo no puc ser-hi.
Tampoc en èpoques anteriors totes les entitats rebien ajuda econòmica, com per exemple
Creu Roja. I també cal dir que això passava en l’època que vostès també gestionaven els
diners d’aquesta regidoria.
Actualment, totes reben subvenció, hem cregut oportú que tant creu Roja, com Caritas,
Voluntaris... etc. sol·licitin subvenció per concurrència pública i en igualtat de condicions
sobre la resta d’entitats ja que els criteris objectius són públics.
Si ja reben una subvenció, que pot anar augmentant, no entenc encara per què demanen
ara una altre tipologia de subvenció diferent.
Una tipologia de subvenció diferent, la subvenció directa, que és la que proposen podria ser
que fos inferior a la que reben ara ja que no està prevista. Per tant, vostès, en comptes de
beneficiar a aquestes entitats, el que proposen és al revés, deixar-les sense uns recursos
que ara tenen assegurats.
Aprofito, ja de pas, i parlant de subvencions, els informo que la subvenció que vostès quan
portaven aquesta regidoria van atorgar a Caritas va ser de: 106€ a l’any 2013 i de 51€ a
Voluntaris per Arenys de Munt. Vostès eh!! La regidora de CIU que m’ha precedit.
Volen que els digui quina ha estat l’evolució des que hi ha aquest govern entre ERC i PSC?
Doncs mirin:
Caritas
Voluntaris per arenys de munt

Altre govern
2013
106€
51€

ACTUAL GOVERN
2014
2015
2016
1.268€
1.391€ 1.484€
1.800€
2.000€ 1.766€

Això no vol dir que creiem que sigui suficient, no, espero que quedi clar. Cada any anirem
augmentant igual que augmenta el servei i, si cal canviar els criteris i els punts de les bases
de subvencions, estem disposats a fer-ho.
Nosaltres sí que volem beneficiar clarament a les entitats socials. Perquè les entitats socials
s’ho mereixen, perquè treballen pel bé comú.
Per tant, estic convençuda que la línia a seguir és aquesta, amb la clara idea que cal revisar
anualment les quantitats que són necessàries disposar a l’aplicació de subvencions de
manera que quedi compensada o equilibrada la tasca que realitzen.
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Per això, estic disposada a lluitar perquè el pastís a repartir sigui major, les entitats s’han de
sentir còmodes, i han de sentir-se recolzades, i tant que sí.
Crec que aquesta estabilitat a les entitats que vostès demanen, els hi podem donar
igualment per concurrència pública i amb la transparència que suposa poder mostrar criteris
i resultats.
Ens hagués agradat, també, que la participació que vostès ens demanen a nosaltres a
davant de qualsevol tema, aquesta demanda de compartir, que la haguessin exercit amb
nosaltres a l’hora de plantejar aquesta moció. Però no ho han fet, i això també demostra la
seva manera de fer política.
Hi ha una altra qüestió a l’Acord núm. 1 que m’ha confirmat que vostès no saben com es
treballa a l’ajuntament. Diuen:
Proposem que l’import sigui revisat per part dels tècnics de l’ajuntament.
Si es refereixen a saber quin és l’import que s’ha de donar en una subvenció directa,
permetin dir-los que tinc per costum treballar de forma conjunta amb els tècnics, no de forma
unilateral.
No voldria acabar sense fer un aclariment que considero important. Perquè no m’agrada, no
vull que facin alarma social. Vostès diuen a la seva moció literalment:
“A Arenys de Munt, les entitats que atenen a persones en risc d’exclusió social, atenen a
més de 100 famílies, derivades des de Serveis Socials de l’Ajuntament.”
Doncs mirin, la memòria del 2016 que és l’oficial, la que enviem a la Generalitat, el que diu
és:
DISAM
CREU ROJA
CARITAS
VOLUNTARIS
ROBA

FAMILIES
42
39
FAMILIES
3

TOTAL MEMBRES UF
155
82
TOTAL MEMBRES UF
8

Volia que quedés molt clar, no és de rigor ni de bon professional crear alarma social.
Evidentment, tant de bo vostès procuressin proporcionar des de la Generalitat els
mecanismes necessaris per crear llocs de treball i que aquestes famílies tinguessin la canya
per pescar el seu propi menjar.
I com sempre dic, des de l’ajuntament podem incrementar els recursos i intentar que els
serveis siguin millors però les necessitats són moltes i requereix de la implicació de tothom.
Hi ha una altra qüestió que fa referència a la targeta moneder, els informo que ja fa mesos
que ho estem treballant amb la Diputació, esperem tenir-la en breu, ja que justament per
dignificar els usuaris la vaig demanar de seguida que vàrem tenir l’oportunitat.
I acabo amb l’agraïment que de forma continuada crec que faig a les entitats socials, la seva
tasca és encomiable i tenen tot el nostre suport.
Moltes gràcies.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Subscrivim la intervenció de la
regidora de Benestar Social, Àngels Castillo, en relació al detall totes les actuacions fetes
fins al moment.
Aquest Govern ha treballat dur i amb constància en la millora de les entitats esmentades a la
moció. La tasca portada a terme tots aquests anys que estem governant, és notòria i
contrastable. Probablement si abans de redactar aquesta moció haguessin consultat la
regidoria en qüestió, potser el contingut de la moció hauria canviat. No podem recolzar la
moció perquè entenem que la feina que portem a terme està ben encaminada.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció volien remarcar la
feina que fan aquestes entitats per la gent que ajuda als més necessitats, però li ha sobtat
l’argumentari del Sr. “Ximenis” sobre la gent de dretes i vol dir que anirà allà on calgui per
obtenir recursos, si els necessita, igual que la resta de població. Valoren la moció i el seu
contingut i el seu vot serà favorable.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “No sabem veure els
motius pels quals l’actual sistema de convocatòria pública d’ajuts socials que tenim
actualment no és compatible absolutament amb el reconeixement i el suport a la gran tasca
que realitzen les entitats del poble que treballen amb persones amb risc d’exclusió social i
també la que realitzen desinteressadament els voluntaris. Podem trencar la llança a favor
d’elles i continuar donant suport, aquest o, si escau, es vol i es pot, donar-ne més utilitzant
els mètodes públics per repartir els diners públics.
Més enllà de raons de detalls concret sobre l’històric de les subvencions que han rebut
aquestes entitats i com s’estan desenvolupant els ajuts en l’àmbit social, que són temes que
evidentment coneix la Regidora; nosaltres volem incidir en un aspecte de fons que
políticament en sembla bastant important: cal tenir en compte que mitjançant els ajuts
públics s’incentiven pràctiques i activitats que es consideren necessàries o que fomenten
valors i pràctiques desitjables.
En matèria social, donem per descomptat que quan la necessitat és imperiosa i l’ajuntament
té competències, per poc pressupost que tingui, es fa l’esforç necessari per arribar a satisfer
aquelles necessitats bàsiques (d’aliment, d’habitatge, sanitari, social,... etc.)
Independentment de què s’estiguin destinant més o menys diners, el que volem dir és que hi
ha un canal per sol·licitar ajut i atorgar-lo, quan és directe de l’administració als veïns, és a
dir entre l’ajuntament i els veïns, aquest canal existeix.
Quan l’ajut s’atorga a una entitat, el que es fa amb diner públic és confiar en els criteris i la
gestió d’aquestes entitat per tal que distribueixin o beneficiïn al veïns i veïnes. Per això
creiem que és tant important que concorrin públicament, sota les mateixes condicions i amb
la màxima transparència, totes aquelles entitats que tinguin els mateixos objectius finals.
Perquè són les mitjanceres per distribuir aquests diners públics. I que els diners públics
tinguin unes condicions públiques a complir, totes per igual. Creiem que la concurrència
pública a una convocatòria d’ajuts i no la negociació bilateral d’un conveni és el mecanisme
que millor garanteix aquesta transparència i igualtat de condicions. Altra cosa és que es
pugui anar perfeccionant i evolucionant, d’acord; però com a condicions generals, a mà de
tots i per a tots. Com es va fer el mes passat, per exemple, quan es van portar a debat aquí
al Ple.
Això per una banda, per altra banda, no veiem perquè el sistema que tenim actualment no
es considera un canal vàlid mitjançant el qual s’obtenen ajuts. Creiem que actualment els
ajuts són doblement proporcionals: a l’objectiu de l’activitat que es proposen, per una banda,
i al que altres entitats del mateix àmbit estan rebent, tenint en compte la disponibilitat
pressupostària. És dir, entre totes les entitats que hi concorren hi ha una proporció entre
l’activitat que es genera i els diners que es poden donar; i això és el que garanteix la
concurrència pública en funció d’unes bases diguem establertes per a tothom en el mateix
moment i en les mateixes condicions.
Aprofitem que parlem del tema d’ajuts per explicar que nosaltres pensem que els euros
públics ben emprats són els que serveixen per ajudar a aquelles que ho necessiten a
empoderar-se i a ajudar-se a si mateixes, no per crear la dependència d’haver de recórrer a
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l’ajut interminablement. Sempre tenint en compte que l’emergència social ara com ara a
Arenys de Munt és competència directa i d’això se n’està fent càrrec l’ajuntament. Aquest és
un bon criteri que pensem que s’ha d’aplicar i la millor manera de fer-ho és demanar-ho per
a totes alhora i per un mateix fi últim i que els recursos, que són escassos, siguin per qui
millor ho compleixi, aquest criteri que comentàvem, el de fomentar l’empoderament de la
persona i no la dependència de l’ajut.
Tenint en compte tots tres factors, votarem en contra de la moció. Però dit això, una altra
cosa és que no estiguem parlant de diners, sinó de col·laboració, de línies de treball, de
compartir criteris o de compartir activitats i el que es vulgui és crear una espècie de mesa
d’entitats o de treball. D’acord, però per això tenim el Consell de Benestar Social i la de
seguiment de la crisi. Des del nostre punt de vista, els mecanismes i mètodes, tant per
atorgar diners de forma equitativa i transparent com per altra banda per treballar si és el cas
conjuntament està garantit, així que si cal millorar la pràctica, es millora; però no veiem
motiu per canviar el mètode.
Insistim: dit d’una altra manera més senzilla, el suport i el reconeixement serà més
dignament reconeguts, entenem nosaltres, si el mètode per atorgar-lo és la concurrència
pública i no la subvenció directa.
Per altra banda, pel que fa al segon acord, ens comenten que ja està en marxa mitjançant
converses amb la Diputació; per tant, hi votarem en contra.”
El regidor Sr. Tarrés, en torn de rèplica, per al·lusions, diu que intentarà contestar a tothom.
Per començar, diu que sort que en un inici ha comentat que presentar aquesta moció no
volia dir que l’Ajuntament no donés subvencions en l’àmbit social. La intenció que sigui
nominativa és donar estabilitat econòmica a aquestes entitats i que sàpiguen que tenen
sempre una assignació; a més a més, les de concurrència competitiva són pensades per
projectes concrets, i en aquest cas són entitats que el seu projecte és el dia a dia, no és un
projecte concret que un any el poden fer i un altre any no. Vestir-ho com un projecte concret,
quan en realitat no ho és, pot ser una mica forçat. Potser l’opció més natural és amb una
subvenció directa. L’altre element a destacar, és que el topall de subvenció és de 3.000€ i
no poden demanar més d’aquest import, no es té en compte el pressupost o l’acció
econòmica que fa cada entitat, que està limitada amb aquest topall, però és difícil saber quin
és l’esforç econòmic que fa cada entitat, se li podria demanar el pressupost, els estats
financers, possiblement no estan obligats segons el Codi de comerç a tenir aquests estats
financers, llavors com els hi podem demanar a l’hora de tenir-ho en compte per poder
modificar aquestes bases de lliure concurrència? I, precisament, amb la relació estreta que
l’Ajuntament té amb aquestes entitats, sap perfectament quines tasques estan fent i és
relativament fàcil poder-les valorar econòmicament. En cap moment han dit que no, sinó que
simplement és posar negre sobre blanc, aquest acord que ja hi ha implícit, posar-lo a través
d’un conveni. No s’estan inventant res. Altres ajuntament ja estan fent convenis, i no és un
tema de color polític, sinó d’ajudar a les entitats i tot això, a part de la tasca que fa
l’Ajuntament i tots els ajuts que donen. Només és reconèixer la tasca d’aquestes entitats
socials i donar-hi valor. No sap a quina regidora s’està referint per les subvencions del 2013
del seu partit, però en tot cas la nostra regidora és d’abans del 2013, llavors ja hi havia
subvencions nominatives i els imports que s’atorgaven eren més elevats que els que ha
citat. Les dades són les que els han facilitat les entitats, més exactes o menys, però el fet no
és tan les famílies concretes, sinó destacar la tasca que estan realitzant aquestes entitats.
Han anomenat algunes entitats, lligat amb la “targeta moneder”, són aquelles entitats que es
dediquen més al tema d’aliments, però no per això volen deixar de banda les altres entitats
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d’àmbit social que pugui haver-hi en el municipi. No s’oposaran a fer convenis amb tantes
entitats com es proposin. Creuen que de les entitats socials presentades a les últimes
subvencions de lliure concurrència, n’hi havia set, i amb la modificació de les subvencions
aprovades en el passat Ple, una en quedaria fora, parlaríem de 6 entitats i si es vol fer
conveni de col·laboració i les entitats ho volen, hi estaran d’acord i s’ofereixen a col·laborar
per redactar aquest conveni, el millor acord entre les entitats i l’ajuntament. Finalment, vol
deixar clar que en cap moment han posat en dubte la feina que fa l’ajuntament i només es
tracta d’un reconeixement a les tasques que fan les entitats socials d’Arenys de Munt.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Nosaltres fem una lectura de la bona
voluntat del PDeCAT amb la presentació de la proposta que avui han portat a Ple. Perquè al
final del que es tracta és d’ajudar a les persones que estan en risc d’exclusió social.
A nosaltres, aquest és el tema que ens preocupa: les persones. I amb aquest tema nosaltres
pensem que, amb la proposta que fan de crear un mecanisme més adequat, podríem
plantejar-nos estudiar-lo i podríem treballar-lo. D’acord que hi ha comissions de treball que
es podrien aprofitar, però és una proposta que si la treballem i la consensuem de ben segur
que pot acabar afavorint molt més a les persones que estan en risc d’exclusió social, que al
final és del que es tracta. No es tracta que sobre aquesta qüestió s’acabin posant les
medalles un partit o un altre, o perquè si s’ha aprovat una moció o no s’ha aprovat, o si la
targeta moneder ja fa temps que l’està estudiant el govern. Potser fa temps que ho estan
treballant però no ens havien dit mai res en cap comissió, per nosaltres és una sorpresa que
faci temps que ho estan treballant, tot i que nosaltres sempre ens hem implicat molt en els
temes socials.
Per tant, nosaltres pensàvem que era una proposta llegida amb tota la bona fe del món.
També hem qüestionat coses en la nostra intervenció, perquè pensem que les persones
tenen drets i no haurien d’esperar a rebre caritat, sinó els seus drets. Amb el treball conjunt i
consensuat podríem aconseguir un bon mecanisme per continuar ajudant encara més a les
persones que estan en risc d’exclusió social, que és la finalitat última de qui estem a
l’Ajuntament: ajudar a les persones.”
La regidora Sra. Ballester diu textualment: “Només una apunt per intentar explicar-nos una
miqueta més. Respecte de les subvencions nominatives en forma de conveni subvencional,
només un apunt, que històricament l’evolució dels processos és anar de la nominativa a la
concurrència justament perquè l’evolució és anar cap a una major transparència i en major,
diguem, concurrència d’oportunitats. I en el nostre poble també ha estat així, com
probablement en la majoria de pobles, s’ha anat de la subvenció a allò que se’n deia abans,
a fer una concurrència pública.
Altres punts en els que voldria incidir, has parlat d’estabilitat, de projecte concret i de
finances, que no són obligades.
D’acord que no són obligades però una entitat que rep diners públics i que els atorga a
persones necessitades és molt desitjable i és ètica i moralment exigible que sí els dugui,
aquests comptes, i que el pugui transparentar, explicar i explicitar a qui faci falta; almenys
des del punt de vista moral i èticament parlant.
Respecte del projecte concret. És clar, però del que es tracta és de donar diners per donar a
unes persones determinades a un projecte concret; és a dir, el finalista. El finalista no és
l’entitat, és la persona que necessita l’ajuda. I això em porta a l’altre, el de l’estabilitat.
Torno a dir, el finalista no és l’entitat, l’entitat és la mitjancera que ajuda a les persones
necessitades que són les finalistes; per tant, garantir l’estabilitat d’una entitat amb diners
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públics només per ser no ens sembla convenient; el que ens sembla convenient és garantir
que arribin amb uns criteris el màxim d’igualitaris i públics possible aquests diners a les
persones. Desitjablement a través, directament, de l’ajuntament però si ha de ser a través
d’una entitat, que el que es subvencioni sigui el projecte final i no l’entitat per se.
Segurament tots aquests pobles que ho fan nominativament en tenen d’altres d’arguments i,
a opinió nostra, potser millors que els que has posat sobre la taula.”
El regidor Sr. Tarrés diu que hi ha diverses maneres de donar subvencions directes, sense
fer la concurrència; sobre el projecte concret, que diu que subvencionant les entitats
estaríem garantint la tasca d’aquestes entitats i no tant la finalitat, que són les persones que
ho necessiten, ells creuen que la tasca d’aquestes entitats està col·laborant de forma
indirecta que també aquestes persones rebin aquestes ajudes, potser sí que fan de
mitjancers, d’instruments, però garantint la seva supervivència també s’està garantint de
forma indirecta que arribin aquests ajuts. Respecte els estats financers, sí que és desitjable,
però les entitats tenen pocs recursos i tenen el que tenen; com que l’ajuntament ja coneix
els serveis que estan donant, creuen que la millora manera és una subvenció directa.
Posada a votació la proposta, la mateixa no és aprovada per set vots en contra del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i
Camps, Na Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, dels grups ERC, CUP i PSC; i cinc vots a favor dels regidors En Lluis Campasol i
Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups PDeCAT i PP, i el regidor En Josep Manel “Ximenis” Jiménez.

10. MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ DE SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI
CATALÀ, A SEMBLANÇA DEL PROJECTE ‘PRODUCTE D’ARENYS’.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez llegeix la següent moció:
“Moció que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, de suport al sector agroalimentari
català, a semblança del projecte ‘Producte d’Arenys’.
La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les exigències
de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes alimentaris, fa que el
sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la producció i una pressió molt
gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició de debilitat.
Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a les
empreses agràries, moltes d’elles familiars al nostre país, que en molts casos el mercat no
és capaç d’assumir. Si a aquesta situació s’hi afegeix la competència d’altres països que són
capaços d’oferir al mercat productes alimentaris a costos més baixos i moltes vegades amb
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estàndards de qualitat inferiors al català, ens trobem que el sector agrari català afronta una
situació de dura competència.
Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar que el
sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i, sobretot, la gran
distribució, que cada vegada té més poder amb més capacitat per incidir directament en els
preus dels productes, sense tenir en compte la resta d'actors de la cadena.
Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de culminar
amb la creació de la República Catalana i aquesta nova República no pot continuar aplicant
polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un pas endavant i, en relació al
món agrari, establir un debat amb el conjunt de la societat per definir el model territorial i
socioeconòmic del nou país, que ha d’incloure un contracte de drets i deures entre la
societat i el sector primari, aprofitant l’oportunitat que ofereix la nova República Catalana,
que ha de contribuir a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que continuï
generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir cohesionant territorial i
socialment el país i al mateix temps, incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària.
Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la
garantia de disposar d’una política agrària pròpia, una proposta de sector agroalimentari
consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector agrari, tant des del punt
de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de qualitat, sans i segurs, des del punt
de vista mediambiental, amb la gestió del territori i manteniment del patrimoni natural i la
biodiversitat, com des del punt de vista social, per la contribució a l’equilibri social i territorial
del país, que afavoreixi de manera principal a tenir pobles vius i fixar persones al territori.
Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint aquests
serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I continuar a l'Estat
espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.
La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el
2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions
d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització, malgrat que s'hagi intentat
compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu FEADER en 34,6 milions
d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros (+2%), afecta
directament i de manera molt negativa a l’execució de les polítiques de desenvolupament
rural que necessita aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en les línies
de competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la millora de
la qualitat d’aquestes, a la transformació i comercialització, a la innovació i a la transferència
tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques de
desenvolupament econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la dinamització i
diversificació econòmica a partir de les iniciatives locals.
Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats
dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens imposa el seu model,
un model molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem
definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector agroalimentari i el país necessiten.
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Al mateix temps Arenys de Munt ha començat a impulsar el projecte ‘Productes d’Arenys’
que busca el foment del consum de productes de qualitat i de proximitat, potenciant així
l’activitat del sector primari. Arenys de Munt i Arenys de Mar hem iniciat la nostra implicació
amb el nostre sector primari. Ara, aquesta implicació, s’ha traslladar a tot el país i a tots els
consumidors. Només amb una nova estratègia de país es podrà aconseguir.
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 al Parlament de Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que iniciïn els tràmits per establir ’un
contracte de país’ entre el sector agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:
a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des del
punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial, reconeixent la
contribució del sector primari en:
• L’abastament segur d’aliments a la població.
• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge agrari i rural.
• L’ocupació equilibrada del territori.
b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa d’economia familiar
agrària, establint polítiques que tinguin com a principal referència l’empresa familiar, amb
reconeixement de drets i deures per cadascun dels seus membres, com a factor
d’arrelament al territori i de no deslocalització de l’activitat, mantenint els recursos naturals
bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre el medi.
c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin enfortir el
sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva capacitat
d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu
de fer-lo més competitiu.
d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes que
ofereixen les empreses agràries, de manera que es paguin uns preus justos perquè es
puguin tenir unes rendes dignes.
e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que facilitin el
relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves incorporacions, sense
discriminació per l’origen, que assegurin també la plena participació de les dones dins el
sector agrari, i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de capacitació
com a les universitats.
f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat dels
productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i respectuosos amb el
medi i l’entorn.
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g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del sector
primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat mitjançant
plantejaments de gestió participativa i cogestió.
h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la transformació i la
comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint la venda de productes de
temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització.
i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la modernització i el
desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els permeti
adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la professionalització
del sector.
j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i
establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així com
per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques per
aquest concepte.
k. Aprovar una llei que reguli el què es considera espai agrari i els usos i les intervencions
que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les activitats urbanístiques i pugui
continuar desenvolupant la seva tasca productora d’aliments.
Segon.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Nosaltres, honestament i
humilment, no podem fer altra cosa que abstenir-nos en aquesta moció; no pas perquè no
ens sembli un bona causa i una justa manera de lluitar i de reivindicar, sinó perquè creiem
que tot el que es demana són assumptes que cal que parlin, reivindiquin i estudiïn els que
ens saben: els pagesos, les entitats i organitzacions de l’àmbit de l’economia agrícola i
aquelles institucions públiques que tinguin la perspectiva i la competència per fer-ho.
Suport a què s’escolti i es treballi, tot. Defensa del model agroalimentari de proximitat i
qualitat català: tota. Saber si ha de ser en aquest termes o en altres i si en aquesta moció
s’està recollint tot el necessari: sincerament, hem de dir que no ho sabem i, a més a més,
que ens sembla que no ens toca saber-ho. Més aviat, el que ens toca és estar al costat dels
que en saben, que són els que han de prendre la incitava i el timó.
I, en qualsevol cas, demanar un pacte de país, amb tots els respectes, no es fa en 4 dies
mitjançant una moció ja feta que presenten unes quantes persones i sense més oportunitat
de debat.
Ara bé, no serem nosaltres que ho bloquejarem, si vosaltres us en veieu en cor, endavant.
Però de debò que nosaltres continuarem treballant tant des la CUP local com des de la CUP
nacional, des d’espais de treball interdisciplinaris perquè creiem que un pacte de país entre
el sector agroalimentari i la societat li cal fer algunes voltes més i amb unes quantes
persones més.”
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La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Aquesta moció que es
porta avui a aprovació està pactada a nivell nacional amb Unió de Pagesos. Unió de
Pagesos va tancar el 28 de gener a l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona la Marxa Pagesa
per la dignitat, una mobilització inèdita al camp català que va aplegar prop de 600 tractors i
que, durant tres dies de recorregut pel país, va mobilitzar 5.000 persones.
Amb aquesta mobilització es vol reivindicar la dignitat del camp català i repensar el seu futur
en un marc de canvi social i polític que viu Catalunya. La situació d’economia global,
juntament amb les exigències de la societat europea, fa que el sector agrari hagi d’afrontar
unes altes exigències en la producció i una pressió molt forta dels preus dels seus
productes.
A aquesta situació s’hi ha d’afegir els costos derivats de garantir la qualitat dels productes i
la forta competència d’altres països que ofereixen productes a preus molt més baixos i
sovint amb una qualitat del producte inferior.
El sector agroalimentari, que inclou industria transformadora i distribució, és un dels motors
econòmics de Catalunya, per la qual cosa cal preservar el model agrari productor del país,
més encara, cal aprofitar el moment crucial de la història que estem vivint a Catalunya, que
ha de culminar amb la creació d’una nova República, un nou estat que ha de fer un pas
endavant i no repetir clixés anteriors, sinó que ha de teixir una nova relació, també amb el
món agrari, basat en un model sostenible que generi riquesa, però tenint en compte
l’equilibri territorial. És per tot això que el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular no es mereix repetir i argumentar la utilització del concepte, i crear un debat estèril
sobre aquesta moció. Per aquest motiu els diem: “Que no hi ha major despreci que no fer
apreci”. Vot en contra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La situació del sector i la
seva feblesa en el conjunt de la cadena de producció, distribució i consum no és nou i,
pensem que té a veure amb les polítiques liberals i d’economia global de la que el govern
actual en fa contínues referències de ser-ne un referent.
Ens sembla un diagnòstic poc acurat fer afirmacions en el sentit que el procés i la nova
República que anuncien ho pot canviar tot i tot serà resolt. Per nosaltres té a veure més amb
prioritats, canvi de polítiques, canvi de fiscalitat. No podem fiar tot a fer-ho després.
L’oportunitat, el diàleg, el contracte entre les parts, els drets i deures de la societat envers el
sector primari que manifesten en la part expositiva, al nostre parer, no depenen d’un
moment, depenen de voluntats fins ara no executades.
Els hi volen dir que en els darrers anys l’activitat legislativa parlamentària ha estat quasi
nul·la i les resolucions aprovades no han vist ni el seu desplegament en mesures ni en
execució, i amb pressupostos minsos no es canvien les polítiques.
Prova que no s’està fent tot el necessari, es veure quin pressupost destina el govern a
aquestes polítiques: no arriben a l’1% de tot el pressupost 2017.
Tot i el desacord en aspectes de la part expositiva, considerem que cal unitat per treballar en
defensa d’aquest sector.
Al PSC ens hauria agradat també que hi hagués un posicionament respecte al model de
producció (reducció extensiva en ramaderia, com afrontem el tractament de les dejeccions
ramaderes, la política de regadius, les infraestructures, la gestió forestal, la seguretat en el
món rural, el cultiu ecològic, l’agricultura cooperativa i no només la familiar, etc.) O posar de
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relleu la importància d’altres departaments en la política del sector (infraestructures,
cobertura de telefonia mòbil, carreteres, comerç i consum, formació…)
Tot i aquestes absències, com els dèiem, no podem deixar de manifestar el nostre suport a
la pagesia. La dignitat de la pagesia és també la dignitat del país. Per aquest motiu votarem
a favor de la moció.”
El Sr. Alcalde diu que des d’ERC celebren que el tema de la “marca d’Arenys” doni tant de
parlar. Perquè no només els productes de proximitat, sinó també en la moció del dia
internacional de la dona s’ha parlat de la iniciativa d’aquest govern de treballar pels
productes de proximitat, de km0 i de la marca “producte d’Arenys”, bastant reconeguda, com
s’ha pogut comprovar en les xarxes socials. Evidentment, donaran suport a la moció, però
vol dir que ha arribat tard, i força tard, doncs el govern d’aquest país ja fa temps que treballa
en aquest àmbit i si qui presenta la moció s’hagués informat bé, ho hagués sabut. Respecte
el pressupost que destina la Generalitat a l’agricultura, el Departament d’Agricultura, des del
2010, havia tingut un pressupost que només havia anat davallant, davallant, fins l’últim
pressupost publicat del 2015, l’aprovat, i el pressupost que, si tot va bé, s’aprovarà la
setmana vinent. És el primer cop que aquest pressupost destinat a l’agricultura i el suport a
la pagesia, als ramaders, augmenta en 36,3 milions d’euros
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Estava esperant que acabessin totes les
formacions polítiques per demanar la paraula. Vull agrair els vots a favor d’aquesta moció. I
volem manifestar la nostra satisfacció i la nostra alegria perquè el govern estigui tirant
moltes d’aquestes mesures endavant i també ens alegrem que s'augmenti el pressupost en
temes agrícoles i agraris. Per tant, anem millorant i d’això ens hem d’alegrar.
També ens hem d’alegrar que el Partit Socialista detecti que hi han coses que es poden
millorar en aquesta proposta i que hagi dit que l’activitat parlamentària en tot aquest temps
hagi estat nul·la, per això nosaltres intentem posar una pedra, encara que arribi tard, totes
les pedres sempre van bé per anar construint, per això intentem posar una pedra perquè
pugui haver activitat parlamentària, que els partits polítics, tots, no només els catalans, sinó
la resta, s’hi puguin afegir i puguin fer millores perquè el sector agrari del nostre país pugui
millorar.
I d’alguna manera s’ha de començar a treballar. Perquè si han de treballar els que en saben,
doncs cridem-los al Parlament, que de ben segur ja s’està fent, per mirar d’arribar a aquests
acords i per millorar tot el sector agrari del nostre país.”
La regidora Sra. Castillo demana un aclariment al Sr. “Ximenis” Jiménez. Quan diu no
només els partits catalans, sinó als altres, què vol dir?
El regidor Sr. Jiménez diu que hi ha més partits aquí, com el PP i també Ciudadanos.
Tant la regidora Sra. Castillo com el regidor Sr. Planas li diuen si no els considera catalans?
El regidor Sr. Jiménez diu que: “Quan fan polítiques en contra de Catalunya no els considero
catalans.”
El regidor Sr. Planas pregunta al Sr. “Ximenis” Jiménez com avalua la catalanitat d’un
català? Com la gradua, per la seva ideologia? Pel seu naixement? Per si els seus pares
venien de la resta de l’Estat? Com gradua ell si una persona és catalana o no? Ell es sent
català, orgullós de ser català, i també orgullós de la seva catalanitat, que també és ser
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espanyol. De ser una autonomia d’acollida. Això és el que ell entén per ser català. Ell
reconeix al Sr. Jiménez que potser no li pot agradar el seu partit. No entén quina manera de
devaluar i desprestigiar la gran tasca feta per molta gent no nascuda a Catalunya i, arrel
d’això, Catalunya és la que és. Creu que ser català és una visió més àmplia que no la que té
ell a vegades, expressant aquestes opinions.
El Sr. Jimenez diu textualment: “Els catalans es demostren per les seves actituds. I com
vostè ha dit abans: el millor despreci és no fer apreci.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Marc Tarrés i Cruanyes, dels grups ERC, PDeCAT i PSC, i el regidor En Josep
Manel “Ximenis” Jiménez i Gil; una abstenció de la regidora Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, del grup CUP; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup
PP.

Seguidament, es vota la inclusió, per urgència, d’un punt nou en l’Ordre del dia:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/17.
Posada a votació la inclusió d’aquest punt en l’Ordre del dia, 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, Na Fuensanta María
Ballester i Jiménez, En Ramon Planas i Freixas, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, dels grups ERC, CUP, PSC, PP i
PDeCAT; i un vot en contra, del regidor En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez explica el sentit del seu vot. Diu textualment: “Com sempre
que hi ha un punt per urgència i que no entra per Comissió Informativa i en els terminis
establerts, sempre votem en contra, en aquest punt votem en contra per aquest motiu.”
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que s’ha hagut d’incorporar aquest punt
d’urgència en l’ordre del dia doncs un treballador ha demanat la seva jubilació sense que
estigui previst, i en base al que preveu el conveni, se li ha d’abonar un import. Donat que
estem a inicis d’any, en el pressupost no estava previst ni hi ha altra forma de fer-ho que
amb la modificació de crèdits, i traient els diners dels fons de contingència. Seguidament,
llegeix, resumidament, el següent punt:
“Vista l’existència de despeses que es consideren urgents i inajornables per garantir el bon
funcionament dels serveis de l’Ajuntament, les quals es poden finançar amb la baixa de
crèdits en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de crèdit sobrant.
Vist que es fa necessari realitzar una modificació del pressupost municipal a aprovar pel Ple,
per tal de donar cabuda a les necessitats detectades, les quals es consideren inajornables
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de caràcter no discrecional i no estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat, i
garantir una correcta execució del pressupost municipal.
Considerant el que determina que l’article 31 de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, referent al Fons de Contingència.
Per tot l’exposat, previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 3/17, per un import total de 25.000,00
euros, segons el següent detall:

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL
de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Entenem la modificació de crèdit que
proposen i el motiu, tot i que ens hagi arribat aquest matí la proposta per la via d’urgència, i
justament perquè ho entenem mantindrem el nostre vot amb el que fem com a norma des de
l’aprovació dels pressupostos. Per tant, ens abstindrem en aquesta proposta que fan, tot i
que això no vol dir que estiguem en contra que es pugui prejubilar aquest treballador
municipal. Volem que es pugui prejubilar i que se li pugui pagar el que li pertoca.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PDeCAT, CUP, PSC i PP; i una abstenció del
regidor En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil.

PART DE CONTROL
11. 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 23 a la 50, ambdues incloses, des del
13/02/17 fins al 12/03/17:
_____
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AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
-

Resolucions en matèria d’economia: 12
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 5
Resolució en matèria de reclamació patrimonial: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 13/02/17 fins al 12/03/17, en matèria
de:
-

Seguretat: 2
Benestar Social: 4
Urbanisme: 2
Sanitat (Cementiri): 1
Espai Públic: 1
Medi Ambient: 1
Joventut: 1

12. DONAR COMPTE MODIFICACIÓ ERRORS MATERIALS PRESSUPOST 2017.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica, resumidament, el següent informe
emès per la Intervenció municipal en data 6 de març de 2017:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
NÚMERO 18/2017
ASSUMPTE: DETECCIÓ D’ERRORS MATERIALS EN L’EXPEDIENT DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2017.
De conformitat amb allò disposat a l'article 4.1.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el Règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, per aquesta Intervenció s'emet el següent
INFORME
ANTECEDENTS
En l’exercici de la funció interventora s’han detectat els següents errors materials en
l’expedient d’aprovació del pressupost i en l’annex d’Inversions:
Error material en el pressupost municipal:
Aplicació aprovada:
520
926
22799 SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI I DE PREVENCIÓ

18.000

Aplicació correcte:
520
241
22799 SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI I DE PREVENCIÓ

18.000

Errors materials en l’Annex d’Inversions 2017:
_____
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Aplicacions aprovades:
320 130 62407 LEASING VEHCILE 4X4 POLICIA

17.139,54 €

430 163 62307 LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA 30.000,00 €

Aplicacions correctes:
17.139,54 €
320 130 64807 LEASING VEHCILE 4X4 POLICIA
430 163 64807 LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA 30.000,00 €

Aplicacions aprovades:
2017/2/INVER/3

210 1532 60901

OBRA D'URBANITZACIO SUPERFICIAL DE LA RIERA,
RBLA. SANT MARTI

1.200.399,50 €

OBRA D'URBANITZACIO SUPERFICIAL DE LA RIERA,
RBLA. SANT MARTI

1.200.399,50 €

Aplicacions correctes:
2015/2/INVER/6 210 1532 60901

Aplicacions d’ingressos aprovada:
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INVERSIONS INFRAESTRUCTURES
PÚBLIQUES
14.520,00 €
430 76101
Aplicació correcta:
14.520,00 €

430

76600

SUBVENCIÓ AMTU

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primer.- Legislació aplicable.
Article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Segon.- S'ha detectat una errada material consistent en errors d’aplicacions en l’annex
d’inversions i en el propi pressupost de despeses aprovats a l’acord de Ple extraordinari de
data 6 de febrer de 2017.
Per aquesta Intervenció s'informa que efectivament i a tenor de les dades obrants als
registres i arxius d'aquesta Intervenció municipal, concorren les errades materials posades
de manifest, atès que, quant a les despeses, les aplicacions aprovades no corresponen a la
naturalesa de la despesa a realitzar; i quant als ingressos, la subvenció procedeix de l’AMTU
i no de la Diputació.
Tercer.- De conformitat amb allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, "Les
_____
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Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus
actes". Es tracta d'un mecanisme procedimental, el de la rectificació d'errades, que
possibilita que l'Administració corregeixi alguna errada material apareguda en els seus actes
administratius, havent d'entendre's limitat a la funció específica reparadora per a la qual s'ha
establert i sense que pugui comportar la rectificació de tals errades una nova operació de
valoració, qualificació jurídica, interpretació o apreciació en Dret. Dins de tals límits, resulta
possible la utilització d'aquesta via que passa pel dictat d'un acte administratiu simplement
rectificatiu de tal error.
En el present supòsit, les duplicitats i errades detectats han de ser considerats com a meres
errades materials i numèriques, evidenciant-se directament del propi text de l’expedient
d’aprovació del pressupost municipal 2017 referit, i sense necessitat d'hipòtesi, deduccions o
majors interpretacions al respecte, per la qual cosa resulta procedent la utilització de la via
de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques -LPACAP-.
Atès que, segons l'article 22.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, l'òrgan competent és el Ple, i havent aprovat aquest l’expedient de referència,
correspon així mateix a l'òrgan esmentat la resolució de rectificació de les errades materials
posades de manifest.
D'acord amb allò exposat i les consideracions efectuades, es proposa la rectificació de les
aplicacions esmentades en l’expedient de pressupost i en el seu annex d’inversions en el
següent sentit.
Error material en el pressupost municipal:
Aplicació aprovada:
520
926
22799 SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI I DE PREVENCIÓ

18.000

Aplicació correcte:
520
241
22799 SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI I DE PREVENCIÓ

18.000

Errors materials en l’Annex d’Inversions 2017:
Aplicacions aprovades:
320 130 62407 LEASING VEHCILE 4X4 POLICIA

17.139,54 €

430 163 62307 LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA 30.000,00 €

Aplicacions correctes:
17.139,54 €
320 130 64807 LEASING VEHCILE 4X4 POLICIA
430 163 64807 LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA 30.000,00 €

Aplicacions aprovades:
2017/2/INVER/3 210 1532 60901

_____

OBRA D'URBANITZACIO SUPERFICIAL DE LA RIERA,
RBLA. SANT MARTI

1.200.399,50 €
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Aplicacions correctes:
2015/2/INVER/6 210 1532 60901

OBRA D'URBANITZACIO SUPERFICIAL DE LA RIERA,
RBLA. SANT MARTI

1.200.399,50 €

Aplicacions d’ingressos aprovada:
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INVERSIONS INFRAESTRUCTURES
PÚBLIQUES
14.520,00 €
430 76101
Aplicació correcta:
14.520,00 €

430

76600

SUBVENCIÓ AMTU

No obstant, superior criteri estimarà el que consideri més oportú.”

PRECS I PREGUNTES
13. PREC DEL GRUP PDeCAT PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES D’INCIVISME A
LA CABINA DE TELÈFON DEL CARRER BORRELL.
El regidor Sr. Campasol llegeix la següent pregunta:
“La cabina de telèfon que hi ha ubicada al carrer Borrell, a tocar de la plaça de l’Església,
està instal·lada de tal forma que s’ha detectat que és un bon lloc per l’incivisme, sobretot per
aquells que tenen incontinència urinària.
És per aquest motiu que demanem que es miri de buscar una solució. Potser una podria ser
ubicar la cabina a tocar de la paret sense deixar l’espai que actualment hi ha i així s’evitaria
que s’hi poguessin amagar al darrere. En cas que això no sigui possible per temes de
normativa o perquè s’hagi d’accedir a la cabina per darrere, llavors potser es podria mirar de
posar algun element per tal de cobrir aquest espai i que no s’hi pugui accedir, com per
exemple un tancat amb fustes tipus els que es fan en les zones de contenidors.
Només són algunes propostes però creiem que seria bo mirar de solucionar aquest tema ja
que de cara a l’estiu aquest tipus d’incivisme es pot veure incrementat amb el problema que
comporten les males olors.”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu que hi estan d’acord i és un tema
d’espai públic, però també de comunicacions i que depèn d’una empresa privada. Ara que hi
ha bona relació amb Telefònica se’ls plantejarà el poder modificar la situació d’aquesta
cabina, i buscar un lloc millor, però sempre pot ser que l’empresa al final decideixi retirar-la.

14. PREGUNTA DEL GRUP PDeCAT SOBRE LES MESURES FINALS DE LA PISTA
MUNICIPAL DESPRÉS DE LA NOVA PAVIMENTACIÓ.
El regidor Sr. Campasol llegeix la següent pregunta:
“En referencia a les obres de millora que s’estan realitzant a la Pista Municipal, gràcies al
procés participatiu que es va realitzar el 2015. Voldríem que ens expliquessin quines seran
les mesures resultants d’aquesta reforma, i si tindran les mesures reglamentàries per
_____
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disputar-hi competicions esportives en qualsevol modalitat.” Aprofita per comentar que en
l’últim Consell d’Urbanisme es va preguntar sobre quan s’acabaria l’actual execució i els van
dir que degut a les ampliacions no tenien clar quin seria el termini d’execució. Esperen que
els ho pugui respondre.
El Sr. Alcalde li diu que li respondrà la pregunta la regidora delegada d’Esports, però li
recorda que en el Consell d’Urbanisme ja li van dir que abans del torneig d’estiu segur que
les obres ja estaven.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, diu textualment: “Ens plau comunicar-li
que un cop les obres hagin acabat, les mesures seran de: 36x18mts.
Això permetrà tenir una pista amb les mides reglamentàries per poder practicar:
- Bàsquet (28x15), malgrat que en aquest espai, tot i la voluntat d’aquesta regidoria, no s’ha
dut a terme aquesta activitat dins de les extraescolars de l’escola St. Martí, i el basquet
infantil s’ha concentrat a l’escola Sobirans, esperem que el planter que està creixent aviat
pugui començar a entrenar en els pavellons, i així anar creixent aquest esport que ja havia
estat present en el nostre poble.
- Hoquei: mides màximes 44x22, mínimes 34x17, internacionals 40x20. Si en un futur
tinguéssim un campionat internacional, està clar que el lloc apropiat seria el pavelló.
- Futbol sala: 42x25 màxim, 25x16 mínim.
És a dir, que hi caben tots aquets esports. Les tanques també seran normatives, i no faran el
soroll que feien les altres quan algú hi topava o hi picava directament i esperem que els
vilatans valorin totes aquestes reformes i cuidin la nostra estimada pista.”
El regidor Sr. Campasol diu que li sorprèn que les obres s’haguessin començat i que malgrat
que van avisar que hi havia unes mides reglamentàries es fessin sense tenir-ho en compte.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que no és per sorpresa sinó que es van refiar del tècnic de
la Diputació de Barcelona i van donar per suposat que la feina estava ben feta i que quan
van començar a fer les obres, van voler-ho validar agafant el reglament actual i van veure
que eren mides diferents.
El regidor Sr. Campasol indica que ells ja van avisar abans que no feia les mides
reglamentàries i no els van tenir en compte. Els agradaria que les propostes que han
aportat, sobretot, pel pàdel, que no es tornin a trobar amb sorpreses i que les propostes que
s’han presentat, com a mínim, es puguin treballar conjuntament.
El Sr. Alcalde diu que cal agrair que es puguin fer aquestes obres i que no cal fer un debat
en la resposta d’aquesta pregunta.
Finalment, la regidora Sra. de la Iglesia acaba dient que des de la regidoria ja es volia fer
una pista amb les mides reglamentàries i que no és en base a la seva proposta, referint-se
al PDeCAT.

15. PREC DEL GRUP PDeCAT PER ARREGLAR LA VORERA DE LA CARRETERA
SANT CELONI A L’ALÇADA DE L’ENTRADA DE L’EMPRESA GROBELASTIC.
_____
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El regidor Sr. Campasol llegeix el següent prec:
“Just en aquest punt, la vorera té una forta inclinació i també un desnivell important. Som
conscients que no té una solució fàcil, però cal buscar-hi remei. A vegades s’ha pogut
observar com persones que baixen a peu per la vorera, s’estimen més anar per la carretera
fins a passar aquest creuament, fins i tot alguna persona que hi baixava amb cotxet fa la
mateixa maniobra, amb el risc elevat que comporta.
Per tant demanem que es miri de donar solució a aquest problema.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Com bé diuen vostès, no és
fàcil, no obstant això, entenem el problema i dins les millores que es duran a terme a la
mateixa carretera, pilones, formigonat, passos de vianants... intentarem trobar alguna
solució i millorar aquest pas.”

16. PREC DEL GRUP PDeCAT PER DONAR A CONÈIXER LA TASCA DE L’ESCOLA
BRESSOL LA CASETA AMAGADA.
El regidor Sr. Campasol llegeix la següent moció:
“La caseta amagada és un centre educatiu autoritzat pel Departament d’Ensenyament des
de l’any 1999 i la seva finalitat és la de donar un servei públic al municipi. Durant un llarg
període de temps va cobrir una bacant important, que tenia el municipi d’Arenys de Munt,
essent l’única escola bressol.
S’ha detectat que a la web de l’ajuntament i en notes de premsa no s’anuncia l’escola
bressol.
També hem sabut, i estem preocupats, perquè famílies que han trucat a l’ajuntament i han
demanat informació de les escoles bressol de la població, no se’ls ’ha informat de
l’existència d’aquesta escola.
Així doncs, demanem que en tota aquella publicitat que es faci, com per exemple ara, que
s’estan fent les jornades de portes obertes, i s’ha anunciat la bressol municipal, les dues
escoles de primària i l’institut, doncs també s’hi afegeixi la Caseta Amagada.
Demanem que també se’ls notifiqui i se’ls mantingui informats de:
-comunicats,
espectacles.... i qualsevol altre acte o informació, dels que també s’informa a la resta de
centres educatius de la població.
Fer esment que a la web municipal, si anem a la pestanya d’Ensenyament, podem observar
com aquesta informació tampoc hi és, i sí en canvi de la resta de centres educatius.
Així doncs, esperem que es tingui en compte el que s’ha exposat i d’ara endavant es
procedeixi de la manera correcta.”
La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “Durant aquest mes de
març hem estat actualitzant la informació que vostès han vist a la web de l’ajuntament
recollint informació de tots els centres, inclosos La Caseta Amagada. Tan bon punt tinguem
la informació que hem demanat li posarem.
L’escola bressol La Caseta Amagada forma part del Consell Municipal d’Ensenyament i la
seva directora hi assisteix a la majoria de convocatòries. A la revista d’ensenyament que es
publica des de l’ajuntament cada any, la Caseta Amagada té el mateix nombre de pàgines
que la resta de centres d’Arenys de Munt.
El període de preinscripció de les escoles bressol és del 2 al 12 de maig. Quan s’apropin
aquestes dates farem la difusió necessària.”
_____
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El regidor Sr. Campasol vol tornar a intervenir.
El Sr. Alcalde li diu que estem en un prec i que es podria dir que es pren nota i que ja se li
respondrà, però se li respon, però no hi ha espai pel debat. Podrà aprofitar, com sempre
s’ha fet, en l’apartat de “Precs i preguntes” del final de l’ordre del dia.
El regidor Sr. Campasol indica que el ROM sí que ho permet, una petita intervenció, desprès
de respondre el prec, però que s’ho anota pel final.

17. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE COM S’HAN GARANTIT LES
MESURES DE SEGURETAT EN LES OBRES DE LA TEULADA DEL MERCAT
MUNICIPAL.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre com s’han garantit les
mesures de seguretat en les obres de la teulada del mercat municipal.
Alguns veïns ens han comentat la seva preocupació perquè van veure als operaris que
realitzaven les obres de la teulada del Mercat Municipal caminant, per aquesta teulada,
sense cascos, sense arnés i sense corda de vida.
Tot i que les obres de la teulada del Mercat Municipal ja han finalitzat, entenem que aquesta
situació, que ens han fet arribar aquests veïns, podria haver comportat, en cas d’accident,
alguna situació de risc important i també pensem que no s’hauria de repetir en properes
obres municipals.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals determina que l’administració i les empreses que
contracta seran responsables de garantir que els treballadors compleixen aquesta
prevenció, haurà de proporcionar als seus treballadors els equips de protecció individual
adequats per desenvolupar les seves funcions i haurà de vetllar per l’ús efectiu d’aquests
equips.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
 Quines mesures de seguretat s’havien d’aplicar en les obres de la teulada del Mercat
Municipal?
 Si són coneixedors que no es van aplicar en aquesta obra contractada per
l’Ajuntament?
 Qui és el tècnic municipal responsable de garantir que es compleixen aquestes
mesures de seguretat?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “L'arquitecte municipal junt
amb l'enginyer vam visitar l'inici de l'obra, on es va constatar que l'empresa que l'executava
complia amb les mesures de seguretat i sense anar més lluny, la línia de vida que vostès
comenten i com podran veure a la foto que adjunto, sí hi era.
Una altra cosa és que l'empresa, un cop marxin els tècnics, no en facin ús, però com pot
comprendre no podem tenir un vigilant a cada obra i mentre duri tota l'obra.”
_____
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18. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER SABER QUIN ÉS EL PROTOCOL DE
MANTENIMENT EN ELS PASSEJOS I CARRERS DE SORRA DEL POLÍGON DEL
TORRENT D’EN PUIG I DE CAN VICTORIANO.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per saber quin és el protocol de
manteniment en els passejos i carrers de sorra del polígon del torrent d’en Puig i de Can
Victoriano.
A la zona industrial del Torrent d’en Puig cada vegada tenim més establiments que centren
la seva activitat comercial al servei del públic, fet que trobem positiu.
Però, al mateix temps, aquest canvi d’activitat que s’està produint, d’una activitat industrial
cap a una activitat comercial, requereix d’unes obligacions per part de l’Ajuntament diferents
i més exigents (l’adequació d’espais, la neteja, el manteniment de voreres i accessos, el
manteniment de les calçades, dels passejos, dels arbres i zones verdes, la neteja dels
entorns per millorar la visualització de les activitats, etc.).
En aquest sentit, les activitats que estan davant dels passejos no asfaltats i especialment les
que es troben en carrers de sorra, necessiten més atenció d’aquestes obligacions
municipals, ja que els aspectes meteorològics (pluges, pluges intenses, vent, ...) provoquen
xaragalls, sots, irregularitats que empitjoren els accessos a aquests negocis, en la seva
activitat i, conseqüentment, en els seus resultats. Les queixes dels empresaris afectats han
estat vàries i les han fet públiques. Un manteniment adequat podria ajudar a crear noves
activitats comercials, amb generació de llocs de treball i amb més recaptació d’impostos
municipals.
És en aquest sentit que els hi volem preguntar:
 Quin protocol de manteniment tenen per la zona de Can Victoriano, en què el carrer
d’accés és totalment de sorra, per evitar els xaragalls, sots i irregularitats que
provoca la meteorologia?
 Quines actuacions tenen previstes per millorar l’accés als establiments i superar les
barreres arquitectòniques?
 Quin protocol de manteniment tenen pels passejos de sorra tant de la zona de Can
Victoriano, com la del Torrent d’en Puig?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Aquest Govern ha parlat
també amb els industrials i usuaris, per tant, hem començat ja a treballar per millorar aquest
espai. Sense anar mes lluny, i com vaig informar al darrer Consell d’Urbanisme, ja disposem
d'un pressupost aprovat per executar una millora al passeig de Can Victoriano per pujar el
nivell de sorra i millorar l’accessibilitat cap a les naus i reduir la mota de la riera per
augmentar el numero d’aparcaments ja s’aparcaria en línia en els dos costats, per altra
banda, també s’orientaran els focus dels fanals, ja que són dobles, per millorar la il·luminació
a la zona d’aparcament. El tema de Torrent d’en Puig és diferent i més complicat, i té més
cost, ja que els pluvials de les naus van a parar al passeig i provoca xaragalls, no obstant
això, som coneixedors del problema i treballem per mirar de millorar-lo.”
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El regidor Sr. Jiménez vol agrair la resposta que se li ha donat.

19. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER MILLORAR EL RÈTOL DE L’AMI DE
L’ENTRADA DEL POBLE REMARCANT EL SENTIMENT INDEPENDÈNTISTA
D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent moció:
“Prec que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per millorar el rètol de l’AMI de
l’entrada del poble remarcant el sentiment independentista d’Arenys de Munt.
A principis de febrer, a l’entrada del poble és va posar el rètol informant que som un municipi
adherit a l’Associació de Municipis per la Independència, fet que ens satisfà ja que Josep
Manel Ximenis va ser un dels seus creadors, quan era Alcalde d’Arenys de Munt, per
l’Assemblea de la CUP, juntament amb en Josep Maria Vila d’Abadal, Alcalde de Vic, i
Josep Maria Cervera, Alcalde del Port de la Selva.
Malgrat això, entenem que dels diferents models de rètols i mides que té l’AMI el que s’ha
triat no és encertat pel lloc a on s’ha situat, a escassos metres del primer semàfor del poble,
ja que pot provocar distraccions.
Al mateix temps, atès que el nostre municipi sempre s’ha manifestat clarament
independentista i a favor del procés que actualment està vivint el nostre país i igual que han
fet altres municipis, seria important remarcar i destacar el nostre compromís amb l’AMI.
Segur que molts arenyencs ho agrairien.
És per aquest fet que els hi volem demanar:
 Que es substitueixi el rètol de ‘MUNICIPI ADHERIT A L’ASSOCIACIÓ DE
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA’ per un amb un disseny més llegible i amb
una mida més gran, per destacar el compromís d’Arenys de Munt amb el procés
d’independència que viu el Principat de Catalunya.”
La regidora Sra. Vila diu textualment: “L’AMI posa a l’abast dels municipis associats les
plaques identificatives per col·locar a les entrades dels pobles.
L’ajuntament d’Arenys de Munt va demanar aquestes plaques a l’AMI i les va col·locar. El
disseny del rètol triat per l’ajuntament és un dels dissenys més utilitzats que ofereix l’AMI i
està pensat per ser posat com un senyal viari. No considerem que se li hagi de remarcar cap
més sentiment independentista perquè el text ja és prou explícit; en tot cas és una qüestió
de criteri personal.
Aprofito per recordar que el rètol de l’entrada va ser malmès per uns brètols i que en aquests
moments està en fase de reparació. Hi ha un rètol a l’entrada de 4 carreteres i a l’entrada
per la carretera Torrentbò (prop de la Riera).
En el cas que el rètol malmès no sigui recuperable, ens podem plantejar augmentar la mida
del text del cartell.”

_____
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20. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PERQUÈ ES RECUPERI EL RÈTOL DE ‘CAPITAL
DE LA SARDANA’ COM A RECORDATORI DE LA IMPLICACIÓ D’ARENYS DE
MUNT AMB LA NOSTRA DANSA NACIONAL.
El regidor Sr. Jiménez llegeix el següent prec:
“Prec que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, perquè es recuperi el rètol de
“CAPITAL DE LA SARDANA” com a recordatori de la implicació d’Arenys de Munt amb la
nostra dansa nacional.
Lligat amb el prec anterior, hem pogut veure que el rètol de ‘CAPITAL DE LA SARDANA’
que hi havia a l’entrada del poble ha estat substituït pel de l’AMI.
Arenys de Munt va ser la primera CAPITAL DE LA SARDANA, entre el 6 de març del 2013 i
el 28 de febrer del 2014, i hi va inaugurar una nova forma de promocionar el nostre ball
tradicional. Després d’Arenys de Munt, l’han seguit Barcelona, Calella, Mollerussa i
Figueres.
Amb la capitalitat de la sardana a Arenys de Munt es van viure moments rellevants,
importants i emotius per al poble, com l’espectacular sardana aèria, que perduraran en la
memòria de molts arenyencs i arenyenques, molts dels quals van dedicar un gran esforç
participant en la seva organització i que Arenys de Munt recuperés un prestigi perdut dins
del món sardanístic.
És per aquestes qüestions i moltes altres que considerem que el rètol de ‘CAPITAL DE LA
SARDANA’ que hi havia a l’entrada del poble no hauria hagut de desaparèixer per tot el
representa per Arenys de Munt, però, també, pel símbol de catalanitat i reivindicació que
implica la sardana.
És per aquest motiu que els hi demanem:
 Que es recuperi el rètol de ‘CAPITAL DE LA SARDANA’
 Que es posi en un lloc ben visible per a tots els arenyencs i arenyenques i per totes
les persones que visitin Arenys de Munt i que serveixi de recordatori i d’implicació del
nostre poble amb la nostra dansa tradicional.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, comenta que ho tenen previst en el PAM i en
cap moment han tirat el cartell, sinó al contrari, i estan buscant un lloc digne pel cartell per
destacar aquest fet que va succeir, encara que no comparteix que sigui a l’entrada del poble,
a la carretera, igual que el de Viles Florides.

21. PREC DEL GRUP CUP PER A QUÈ S'OBRI EL PROCÉS PÚBLIC PER A LA
CONCESSIÓ DELS TERRENYS ON S'INSTAL·LI UN CENTRE DE TELEFONIA
MÒBIL ABANS DE SETEMBRE DE 2017.
La regidora Sra. Ballester, indica que hi ha una incongruència entre la data del títol que diu
setembre i el contingut que diu juliol, però la diferència no és gaire tenint en compte que
l’agost és inhàbil i deixa triar mes al govern. Seguidament, formula el següent prec:
“Previ a l’exposició d’aquest prec, volem posar de manifest que va acompanyat
inseparablement del nostre oferiment d’ajuda i col·laboració en la consecució del que
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demanem. No entenem aquest prec com un encàrrec de feina de la que ens distenguem si
no com un incentiu, un accelerador i una petició de compromís.
El 24 de març de 2014 Telefónica Móviles España, S.A. va ser l'adjudicatària d'una
concessió demanial del terrenys de l'ajuntament d'Arenys de Munt propers al cementiri per
ubicar les instal·lacions de telefonia mòbil. L’adjudicació va ser 3 anys després que el
procediment hagués quedat desert i que Telefònica es prengués els seus 8 mesos de temps
per preparar la documentació que se li requeria com a adjudicatari.
Mentre la companyia ha estat necessitant 30 mesos per començar a posar alguna pedra en
els terrenys on té a concessió per a l’antena; ha estat gaudint d’autorització per donar servei
des d’un equipament provisional; amb les concebudes incidències que s’han explicat moltes
vegades en aquest Ple i que ens permetrem no repetir aquí.
És sabut també que aquests fets han donat com a resultat que en el mes de desembre de
2016 l’ajuntament resolgués l’adjudicació a Telefónica Móviles España, S.A. de la concessió
demanial que li permetia instal·lar el centre emissor definitiu. Actualment, doncs, continua
utilitzant l’espai mitjançant una instal·lació provisional que ha perdut el caràcter inicial de
provisionalitat perquè la companyia ja no és l’adjudicatària.
Entenent que la resolució de l’adjudicació era un primer pas per a què l’Ajuntament
recuperés la capacitat de gestionar els terrenys útils per a la ubicació d’un centre emissor
definitiu i en condicions d’oferir un servei adequat de telefonia mòbil.
Tenint en compte que les demores i la falta de capacitat de començar a treballar per part de
la companyia ha estat un argument principal per a revertir la concessió.
El prec que formulem l’emmarquem en la demostració que l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
fet un pas inicial i decidit a trobar una solució adequada i definitiva i no deixarà passar més
temps del que és estrictament necessari per arribar al final de l’assumpte.
Per tot això:
Demanem a l'Ajuntament d’Arenys de Munt que iniciï les actuacions necessàries per tal de
fer possible que abans del 30 de juliol estigui oberta la licitació d’una concessió dels terrenys
per a la ubicació d’un centre emissor de telefonia mòbil.”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu que si es pogués, es licitaria demà,
però ha d’entendre els problemes de personal i recursos que hi ha a l’Ajuntament i que la
persona que s’ocupa de temes tècnics ara mateix no ho pot assumir. Properament
començarà un tècnic com a Pla d’Ocupació i possiblement s’hi pugui dedicar, però no es pot
comprometre a donar una data.

22. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’AVARIA D’AIGUA AL CARRER RIAL
PASQUAL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular vàrem comprovar amb data 23 de febrer a 4 de març
com diàriament es feia un petit riu d’aigua al llarg de tot el carrer Rial Pascual. Els veïns ens
van transmetre el seu malestar perquè no es solucionava la fuita d’aigua amb celeritat, i el
malestar que els provocava també la mala olor de les aigües.
Pregimta: Per quin motiu es va trigar 9 dies en solucionar la fuita d’aigua? “
El regidor Sr. Sánchez, com a president del Consell d’Administració d’Aigües d’Arenys, diu
textualment: “El que hi va haver a Rial Pasqual no va ser una fuita d'aigua potable, sinó un
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embussament del clavegueram residual. És per això que els veïns notaven olor
desagradable, ja que les fuites d'aigua potable no fan olor.
Es va embussar la canonada del clavegueram d'aigües residuals del carrer Montseny i
l'aigua va sobreeixir per la paret del marge de rocalla existent darrere del bloc d'habitatges
de Rial Pasqual número 19. L'aigua residual transcorria per un canal lateral al mateix bloc
d'habitatges del número 19 i continuava per la superfície del paviment del carrer fins a
arribar a la reixa d'embornal de la part baixa del Rial Pasqual.
Respecte als terminis, a Aigües d'Arenys el primer avís de l'esmentat problema ens va
arribar el dia 1 de març, dimecres. A partir d'aquell moment, i un cop comprovat que es
tractava d'aigües residuals, es va intentar esbrinar l'origen de les aigües durant el dijous 2 de
març però el canal lateral del bloc de Rial Pasqual 19 estava tancat amb cadenat, del qual
només en disposa la clau el president de la comunitat de propietaris.
No es va poder accedir per poder comprovar l'origen fins el divendres 3 de març, gràcies a la
interlocució de la Policia Local d'Arenys de Munt i al vigilant d'obres municipal. Llavors,
pujant per l'esmentat canal, es va comprovar que l'aigua residual sobreeixia de la paret de
rocalla de la finca del Carrer Montseny 1, situada contigua a la finca del bloc de Carrer Rial
Pasqual 19. El mateix divendres 3 de març es van requerir els serveis de neteja de
clavegueram habituals d'Aigües d'Arenys i aquella mateixa tarda es va desembussar la
claveguera i netejar els paviments i parets embrutades.
El dia 15 de març es van dur a terme les tasques de reparació de la claveguera pública
trencada per la qual sobreeixia l'aigua residual.
S'ha de considerar que totes les tasques de comprovació, desembossament, neteja i
reparació, s'han vist obstaculitzades pel fet que la claveguera general pública que dóna
servei al carrer Montseny i Suredes transcorre per dues finques privades (Montseny, 1, i Rial
Pasqual, 19) que es troben tancades i de difícil accés.”

23. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA REPARACIÓ DEL SÒL DE LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es solucionin els desperfectes que
pateixen les juntes del sòl de la plaça de l’Església. Aquesta situació provoca contínues
ensopegades, sobretot, de la gent gran i menuts.
Tanmateix, aquesta obra no fa tant que es va fer i demanem saber si té alguna garantia que
es fes càrrec de les deficiències abans ja esmentades. Si no fos així, també demanem que
actuïn d’ofici.
Pregunta: Tenen constància de les deficiències en el sòl de la plaça de l’Església? Si ho
tenen localitzat, quan arreglaran la plaça?”
El Sr. Alcalde diu que no hi ha constància i que quan es van acabar les obres es van
repassar i estava tot correcte i, per tant, no es va requerir res a compte de la garantia
dipositada. No ha arribat cap queixa i, fent un mostreig, no s’ha trobat cap anomalia, ni cap
desnivell superior a 4mm que és el que la normativa permet.

24. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA SENYALITZACIÓ I MARCA VIÀRIA DEL
PÀRQUING CARRER DE CAN BELLSOLELL.
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El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular volem deixar constància de la constant problemàtica
existent a la via de Can Bellsolell. Sobretot a l’hora de trepitjar una marca viària ara mateix
inexistent i amb una senyalització nul·la.
Com ja vàrem demanar amb un anterior Ple, volem que es faci una actuació que deixi clar
als usuaris on han de parar. Vegin clarament la marca viària que delimita la parada perquè
el semàfor es posi en verd i poder prosseguir la marxa.
Pregunta: Per què no s’ha efectuat cap millorar a dia d’avui en aquesta zona? Troben bé
que tinguem que reclamar actuacions del mateix al Ple? Al final, quina data tenen previst ferho?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, indica que les coses no s’haurien de reiterar
en el Ple, però hi ha els recursos que hi ha i no s’arriba a tot. Espera que aquestes
senyalitzacions estiguin realitzades durant la setmana vinent. El que és competència de
carreteres, també es realitzarà en breu, i l’ajuntament es farà càrrec de les despeses.
Aquestes temes van ser comentats en el darrer Consell d’Urbanisme.

25. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Campasol llegeix el que indica l’art. 21 de ROM, apartat e, que permet el debat
en els precs però no la seva votació, i informa que el ROM que s’està redactant també ho
contempla i acota el debat a 3 minuts. A continuació comenta que la regidora d’Educació ha
dit que fins al maig està obert i es faran les jornades de portes obertes i que, per tant, es
dóna a entendre de què ja hi ha temps per informar a la gent de l’escola bressol La Caseta
Amagada. Se n’alegren, però, en tot cas, els hi estranya que en anys anteriors això no s’hagi
fet. Dit això, no porten precs ni preguntes en el Ple per polemitzar. Les porten per
normalitzar o per arreglar situacions
La regidora Sra. Vila indica que no s’ha molestat per la seva intervenció.
El regidor Sr. Campasol diu que ella potser no, però que sembla que una altra persona sí,
doncs no deixava debatre.
El Sr. Alcalde diu que el ROM diu que “poden ser debatuts” i per tant, no és obligat i el Ple
l’ordena l’alcalde.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “A mi m’agradaria fer un prec sobre una
qüestió que va sortir en el darrer Consell d’Urbanisme, que va ser aquesta setmana i perquè
probablement en el proper Ple ja no estaríem a temps de fer-lo.
En el passat Consell d’Urbanisme va sortir el tema de l’escala que hi ha a l’edifici de l’Esplai,
que porta fins a l'emissora de ràdio, i en el Consell vaig demanar si es podia preservar. La
resposta va ser que no, que anava tota a terra ja que era volta catalana. Però la volta
catalana no fa referència al granit dels esglaons ni a la barana. Jo m’estava referint en aquell
moment al granit dels esglaons i a la barana de ferro forjat.

_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
Estaria bé que aquests elements es poguessin preservar i que, per exemple, poguessin
servir per millorar Ca l’Espàrrec ja que té l’escala bastant malament, o algun altre edifici
municipal.
Que és poguessin preservar aquests elements, la volta catalana no, els esglaons i el ferro
de la barana sí.”
El regidor Sr. Castillo diu que s’intentarà, però que dependrà de les indicacions de
l’arquitecte per saber si és viable o no.

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