AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 5/17

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint d’abril 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 Maria Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez,
En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez, assistits pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Excusa la seva assistència Na Àngels Castillo Campos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que comencem el Ple ordinari del mes
d’abril, prop de les festes del Remei i de St. Jordi, i havent publicat avui el DOGC la
convocatòria del multireferèndum del 7 de maig. Tenim un ordre del dia en el que hi ha un
punt que es deixa sobre la taula, que és el de les festes locals de 2018, per parlar-lo amb
més tranquil·litat i amb la Comissió de Festes, aprofita per excusar l’assistència de la
regidora Sra. Castillo, del grup PSC, 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 ANTERIOR.
El regidor Sr. Tarrés formula una esmena en el punt 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, pàg. 37, en la rèplica, on
diu:
“.../... 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, llavors ja
hi havia subvencions nominatives i els imports que s’atorgaven eren més elevats que els
que ha citat. .../...”
Ha de dir:
“.../... 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
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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. .../...”
A continuació el regidor Sr. “Ximenis” Jiménez explica el sentit del seu vot, que serà en
contra. 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
de cap argument ni dada objectiva i solida. L’Ajuntament, per excloure’ns del Grup Municipal
de la CUP, només disposa d’un certificat confús i sense valor jurídic ni administratiu i emès
després de la nostra adscripció al Grup Municipal de la CUP. Per tant, fins que l’Ajuntament
no disposi d’un certificat ferm evidenciant que se’ns ha expedientat i expulsat de la CUP ens
hauria d’incloure en aquest grup municipal.
Nosaltres continuem representant als nostres votants i no els enganyarem mai. Ens vam
presentar a les llistes de la CUP i ens van votar a les llistes de la CUP i aquest és un fet
inqüestionable que s'hauria de respectar per part de tothom. No es pot enganyar al poble i al
vot que els ciutadans van dipositar a les urnes. Per tant votarem en contra de qualsevol
acta, del Ple o qualsevol altra de l’Ajuntament, en què no apareguem com a regidors de la
CUP.
I afegir que en els punts que presentarem avui la regidora Esther Sánchez i jo mateix, en les
mocions i els precs i preguntes, en tots els casos estem parlant en representació del Grup
majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les
sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt i que ho fem com a
càrrecs electes escollits per la CUP d'Arenys de Munt. Demanem que consti en acta en cada
un dels punts que presentem i així ens estalviarem de llegir-ho.”
El Sr. Alcalde indica que no s’allargarà en aquest extrem, però que l’Ajuntament disposa de
dos certificats del Secretari General de la CUP que indica que el Sr. Jiménez i la Sra.
Sánchez no són representants de la CUP.
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
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 i PP; i dos vots en contra del regidor En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i de la regidora Na Esther Sánchez i Sánchez.
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2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
REGLAMENT
REGULADOR
DE
L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO A
ARENYS DE MUNT.
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, indica que es va aprovar inicialment
aquest reglament al gener de 2017, però amb el compromís que es farien reunions de treball
per buscar el consens amb els grups municipals i regidors i regidores de l’oposició, essent el
fruit d’aquestes reunions un reglament amb canvis que impliquen una nova aprovació inicial
del reglament. Informa que està molt content del consens al que s’ha arribat i de les
col·laboracions obtingudes. També agraeix la col·laboració del Sr. Elies Surroca que sempre
fa aportacions que serveixen per millorar. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que per acord de Ple de data 19-1-2017 es va aprovar inicialment, per deu vots a favor,
el Reglament municipal regulador de l’organització i funcionament de l’emissora municipal
de ràdio a Arenys de Munt, atorgant un termini de trenta dies des de l’endemà de les
publicacions oficials, per a presentar les al·legacions o suggeriments.
Vist que aquest acord es va publicar al BOPB de data 7-2-2017 i al tauler d’edictes
municipal.
Vist que abans d’iniciar-se el termini atorgat a l’efecte, es va presentar per part d’un vilatà,
instància amb registre d’entrada 560/2017, de 2-2-2017, que exposava que adjuntava una
proposta d’estatuts per a la futura gestió de la ràdio, doncs per les dimensions de la població
d’Arenys de Munt no creia que fossin necessaris uns estatuts tan feixucs i complicats com
els que l’Ajuntament havia elaborat en la seva proposta.
Vist que en el termini d’exposició pública, els regidors de l’Ajuntament van mantenir diverses
reunions per tal de consensuar un nou text per aquest reglament que s’aporta en data de 63-2017.
Vist que en base a l’anterior, i donat els canvis substancials introduïts en el text del
reglament aprovat inicialment en data de 19-1-2017, en base a les aportacions realitzades
en el seu redactat, tornar a aprovar inicialment aquest Reglament que pretén regular
l’organització i funcionament del servei públic de la ràdio municipal.
Vist l’informe jurídic emès en data de 3-4-2017.
Vist que aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per
a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
Vista la proposta del Regidor de Transparència de data 3 d’abril de 2017.
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La Comissió Informativa de Serveis Territorial proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Informar al vilatà que va presentar instància amb registre d’entrada 560/2017, de 22-2017, que la seva proposta d’estatuts conté tot allò que està ja previst en el reglament
aprovat inicialment, no considerant adient la seva reducció, doncs aquest redactat es
considera necessari, donat que estem davant d’un reglament regulador d’un servei, i les
prescripcions de funcionament i organització han de ser clares i concises per no portar a
error, i per tant, és necessària una regulació més detallada que el que es proposa.
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de l’organització i
funcionament de l’emissora municipal de ràdio a Arenys de Munt, vists els canvis
substancials introduïts en la fase d’exposició pública.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria de Transparència.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Abans de res, voldríem
felicitar a l’Associació Radio Arenys de Munt, ja que continuaran gestionant la ràdio del
poble, tasca que vénen realitzant des de fa 34 anys.
Referent al punt d’avui, en el Ple ordinari de gener d’enguany, vàrem lamentar que no se’ns
hagués convocat a cap comissió per tal de treballar i desenvolupar el reglament, però el
nostre vot va ser favorable per tal de no endarrerir-ne la seva aprovació. De fet el sentit del
vot va ser positiu, en part, pel compromís de l’equip de govern per treballar-lo posteriorment
amb totes les forces polítiques, com així ha estat i la qual cosa agraïm.
Aquell dia ja vàrem citar els punts en els que estàvem d’acord i que consideràvem més
rellevants, per la qual cosa, no ens repetirem.
Sí que voldríem posar en relleu tot el treball en conjunt de les diferents forces polítiques per
tal d’aconseguir un reglament més consensuat i que creiem millor.
Així doncs, el nostre vot tornarà a ser favorable.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies, Sr. Alcalde,
bona nit a tothom. Com en el seu moment es va prometre, finalment hem tingut ocasió de
treballar àmpliament el reglament i, tot i que a parer nostre, la proposta final hauria pogut ser
més lleugera, que doni més rellevància i a la gestió i al criteri professional i separés amb
total contundència el periodisme de la política; creiem que el reglament és un versió idònia
per començar el que esperem que sigui un llarg camí de gestió pública del servei de ràdio en
el nostre poble. El reglament, com ho són tots perquè són eines, mostrarà la seva validesa
quan el servei estigui en plena marxa en la seva nova estructura. Desitgem que, posant per
davant la qualitat i l’interès públic, en els casos necessaris sigui el reglament el què ofereixi
respostes i no que sigui el servei el que es vegi encotillat per una normativa excessivament
immobilitzadora, perquè estem davant d’un servei, el de comunicació pública, viu, dinàmic i
pròsper com n’hi ha pocs. Li desitgem llarga vida. Votarem a favor.”
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La regidora Sra. Sánchez s’afegeix a la felicitació que ha fet el grup PDeCAT a la ràdio
d’Arenys de Munt per continuar prestant el servei de ràdio. A continuació diu textualment:
“En el passat Ple de gener, es va aprovar inicialment el reglament regulador de l’organització
i funcionament de l’emissora municipal de ràdio d’Arenys de Munt.
Quan es va proposar l’aprovació d’aquest reglament, vam manifestar que ens hauria agradat
treballar-lo conjuntament amb el govern i grups de l’oposició, per ser un reglament que ha de
perdurar en el temps i era necessari el màxim de consens de les formacions polítiques del
Consistori.
En el Ple del 19 de gener, vam votar en contra de l’aprovació del reglament, perquè
pensàvem que el procés administratiu per poder fer aportacions, era el d’al·legacions. Però
el que s’ha decidit és desestimar aquest reglament aprovat al Ple de gener i presentar un de
nou, atès la gran quantitat de modificacions que s’han efectuat.
Aquest nou reglament sí que l’hem pogut treballar, consensuar i pactat amb tots els grups
del Consistori i li agraïm al regidor Sànchez.
Estem molt contents de tota la feina feta i de les millores aportades.
Volem destacar que només nosaltres vam presentar millores al reglament, tot i que després
les vam treballar amb la resta de grups.
Ha sigut un treball molt important i extens per part de la nostra assemblea. Vam proposar
canvis i afegits en 40 articles i que afectaven l’exercici del dret d’accés i ús per part dels
regidors i els grups municipals a la ràdio, sobre els principis de l’emissora, els seus
objectius, la seva programació, la seva gestió econòmica, la regulació de la participació dels
voluntaris, dels drets dels membres de la ràdio (ja siguin treballadors, periodistes o tècnics,
col·laboradors, becaris i tothom que hi participi), en la solució de conflictes, en la defensa
dels drets dels oients i en la incorporació d’un decàleg de bones pràctiques i una declaració
de principis.
S’han fet diverses reunions de treball i de totes aquestes modificacions i incorporacions que
proposàvem s’han introduït 51 canvis o incorporacions que han afectat a 18 articles del
reglament. I s’han incorporat 7 articles nous.
Hem passat d’un reglament que tenia 27 pàgines a un altre que ara té 32 pàgines.
Les modificacions introduïdes són millores importants que han de fer que la ràdio vagi molt
millor, sigui molt més competitiva, plural, objectiva, imparcial i afavoreixi la participació de les
entitats i associacions del poble i de tots els veïns. No hem d’oblidar que la Radio Municipal
és un servei públic.
També volem aprofitar abans d’acabar la intervenció, per valorar la feina que fan tots els
vilatans que participen activament en la vida política municipal. Una manera de participar és
presentant al·legacions, com ha passat amb aquest reglament, en el qual un veí del poble
proposava uns estatuts per a la futura gestió de la radio.
I acabem la intervenció votant favorablement a l’aprovació d’aquest nou reglament.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.

3. PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 1925 PEL QUE ES
NOMENEN ALCALDE I ALCALDESSA HONORÍFICS D’ARENYS DE MUNT AL REI
ALFONS XIII I A LA REINA VICTORIA EUGENIA, RESPECTIVAMENT.
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El Sr. Alcalde exposa que aquest punt està en l’ordre del dia, malgrat el punt anecdòtic, per
deferència al treball de cerca que es fa per part dels membres del Col·lectiu Museu Arxiu,
historiadors i arxivers, i concretament, al Sr. Surroca que va ser qui ho va presentar. Quan
es va plantejar aquesta petició, es va fer la consulta si aquest acord encara era vàlid i es va
indicar que al ser un acord de Ple, calia revocar-lo si es considerava que calia i, en aquest
cas, al ser nomenaments graciables, com no atorguen drets subjectius, era possible la seva
revocació, igual que en el seu moment es va decidir la seva aprovació, amb justificació, per
considerar que a Arenys de Munt i els membres de Govern són republicans i no partidaris de
la monarquia. Seguidament, llegeix, textualment, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 10-1-1925, va aprovar el
nomenament del Rei Alfons XIII i la Reina Victoria Eugenia, com a alcalde i alcaldessa
honorífics d’Arenys de Munt, respectivament.
Vist que a petició d’un vilatà que demana que es deixi sense efecte aquest acord, s’ha
examinat l’acord adoptat.
Vist que al tractar-se de nomenament graciables, que com disposa l’art. 196.2 ROF, en cap
cas atorguen facultats per a intervenir en el govern o administració de l’Entitat Local, i per
tant, no declaren o constitueixen drets subjectius, motiu pel que poden ser revocats, de
forma motivada.
Vist que la proposta de revocació es justifica en el fet de què l’acord és preconstitucional,
promogut per interessos i oportunitats polítiques i en l’actualitat aquest nomenament
honorífic no té significació política.
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 3-4-2017.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials, a proposta de l’alcaldia
presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en data 10-1-1925, va
aprovar el nomenament del Rei Alfons XIII i la Reina Victoria Eugenia, com a alcalde i
alcaldessa honorífics d’Arenys de Munt, respectivament, donat que l’acord és
preconstitucional, promogut per interessos i oportunitats polítiques i en l’actualitat aquest
nomenament honorífic no té significació política.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Els
motius argumentats són, molt resumidament, la preconstitucionalitat i el fet que no afecta
drets subjectius.
Són moltíssims els motius per a revocar aquest nomenament en plena dictadura de Primo
de Rivera, establerta amb l’ajut i vist i plau d’aquests reis. Si ens centrem en trobar les raons
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en les figures Alfons XIII i Victòria Eugènica, sense dubte, dignes membres d’una monarquia
escandalosament coneguda i rebutjada a casa nostra, que no és casa seva, no acabaríem
mai. Hem pensat que aquesta és una bona ocasió per recordar una mica, amb la vista
posada sempre en un millor futur, com era Arenys de Munt als voltants del 1925, tal com ens
proposa en la petita història del nostre poble en Francesc Forn. Amb tot el respecte, ens
hem permès d’agafar alguns apunts i exposar-los aquí, tenint en compte que són
informacions a l’abast de tothom ja sigui en llibres o en la web de l’Ajuntament, i ens sumem
així a l’homenatge que ha fet l’Alcalde als historiadors i arxivers del nostre poble.
Llavors era l’alcalde per sempre més en Ramon Vernis Vergés, qui es tornava l’alcaldia amb
Pere Gaspart i va involucionar fins a esdevenir fidel representant de la restauració
borbònica.
També van ser anys en què es van donar a conèixer les puntes, anys en què l’arquitecte
municipal Joan Catà projectava l’escola i acabava de construir el pont de la riera. I època en
què l’escultor Manolo Hugué freqüentava les tertúlies al poble i a voltes apareixia Santiago
Rusiñol, i obres seves les representava la Xirgu a Can Corrioles.
Al voltant del 1925 també es va crear el Sindicat Agrícola d'Arenys de Munt, adherit a la Unió
de Rabassaires, i la Societat Agrícola Arenyenca, adherida a la Federació de Sindicats
Agrícoles del Litoral, i així teníem un mes de dretes i un mes d’esquerres. Llavors es va
constituir l'entitat esportiva "Club Deportivo Arenys de Munt". Entre l'empresa d'Andreu Roca
i la de la Cooperativa de Construcció s’estava construint la tèxtil "Manufacturas Colomer, S.
A." i teníem també licors Lladó, amb els seus coneguts "Licor Sant Jordi" i "Anís El Tigre".
El que en definitiva voldríem posar de relleu a col·lació d’aquesta proposta d’un veí nostre,
és el que podem llegir en la Petita Història d’Arenys de Munt sobre la política que es feia en
el moment que es va fer aquest nomenament: aleshores, malgrat tot el que explicàvem,
sobre el que feia la gent del nostre poble per tirar-lo endavant, obro les cometes de la citació
“la màxima preocupació de les autoritats locals fou la de mantenir-se en el càrrec durant tot
el temps que fos possible i gaudir dels privilegis que aquest fet comportava. Durant molts
anys la població no va veure cap millorament significatiu entre que el deteriorament
municipal s’anava accentuant en tots els àmbits de la vida pública.”
Així que, en conclusió, donem tot el suport a la revocació, insistim en què conèixer-nos a
fons (present i passat de la nostra vila) és imprescindible per construir un bon futur i el
nostre dubte sobre que la revocació no afecta a drets subjectius.
Permeteu-nos la llicència semàntica per dir que sí, coses com aquesta que tenim al davant
van afectar i afecten els nostre drets. I aquest vespre ho continuarem veient amb l’altra
moció sobre fets històrics que tenim a l’ordre del dia.
Votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, dóna la benvinguda als assistents i als oients.
Des del seu grup, vol fer primer una petita i breu intervenció que no té res a veure amb
aquest punt, però ja ha demanat abans poder fer aquest incís sobre els temes que els
importen, sobre el dia a dia, com és un incís sobre una intervenció que va fer gairebé fa un
any, on demanava que es fes un condicionament del Pi Gros, arbre situat a l’avinguda Sant
Jordi, com tothom sap, s’hi havia de fer una neteja, una porga i un manteniment, per evitar
danys a vianants i vehicles i, justament poc després d’haver-ho comentat, va passar el que
es volia evitar i, per sort, no va causar danys.
El Sr. Alcalde li indica que el punt tracta sobre la moció de 1925 i que, en qualsevol cas,
aquesta intervenció l’hauria de fer en l’apartat final de precs i preguntes.
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El regidor Sr. Planas respon que ell, com a vilatà i com a regidor, pot fer aquestes
intervencions, però que si no li deixa, malgrat que des del govern en punts que no tenen
relació, també fan introduccions, si de cas, ja farà aquesta intervenció en el darrer punt de
l’ordre del dia.
A continuació, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit Popular en aquest punt
respectem l’opinió del vilatà però no la compartim, per una simple raó, com és la memòria
històrica de nostre municipi. Es pot estar a favor o en contra del que es decidia, argumentar
el teu posicionament, mostrar les discrepàncies oportunes per nosaltres totalment
respectables. Però no veig que aquesta decisió aporti res positiu com tampoc constructiu. El
que sí que m’agradaria és que aquest govern actués amb aquesta celeritat per a totes les
instàncies que entren per temes diversos i del dia a dia. Com de la mateixa manera el meu
grup municipal els va demanant contínuament que actuïn amb celeritat, com per exemple,
per tenir informació de les obres de soterrament de la riera i que des del 2012 encara no han
rebut resposta i segueixen esperant. Espera i desitja que no acabi la segona legislatura
d’aquest regidor i encara estigui esperant la informació de gairebé 8 anys.”
El Sr. Alcalde li pregunta si té alguna cosa a dir sobre el punt de l’ordre del dia.
El regidor Sr. Planas li diu que l’escolti i no, només, que el senti.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom. Primer de tot, voldríem agrair al veí d’Arenys de Munt que va presentar una
instància a l’Ajuntament aportant una còpia de l’acord adoptat en el Ple de 1925, on es
nomenava alcalde i alcaldessa honorífics d’Arenys de Munt al rei Alfons XIII i a la reina
Victòria Eugenia.
Des del Partit Demòcrata d’Arenys de Munt creiem que la figura de l’alcalde o alcaldessa ha
de recaure sobre una persona escollida democràticament. Podríem arribar a entendre que
s’atorgués aquest títol honorífic a un ex-alcalde de la vila o a algun altre càrrec electe, però
no a representants de la monarquia que precisament no els ha escollit ningú.
A més a més, recentment aquest Ple ha aprovat un Reglament de protocol en el qual no hi
consta la figura de l’alcalde o alcaldessa honorífics. Per la qual cosa, tenint en compte el
reglament que vam aprovar, tampoc hi tindria cabuda.
És per tot això, que donarem suport a la proposta de revocació.”
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Sense cap mena de dubte estem d’acord
amb aquesta revocació. El context en el que es va fer aquest nomenament honorífic és molt
diferent a l’actual.
Aquell moment social l’hem de situar en un context d’un cop d’estat i d’una dictadura. Poc
temps abans d’aquest nomenament s’havia produït el cop d’estat que va realitzar Primo de
Rivera –que es va produir el 13 de setembre del 1923 i que va continuar amb la dictadura
del mateix Primo de Rivera–, recolzada pel rei Alfons XIII, fins el 28 de gener del 1930 i que,
posteriorment, va continuar amb la dictadura del General Berenguer fins al 14 d’abril del
1931. Aquesta dictadura estava recolzada per la burgesia, els terratinents i els medis
eclesiàstics.
A Catalunya, els sectors de l'alta burgesia conservadora van donar suport a aquesta
dictadura, que, en un primer moment, va permetre que la Mancomunitat continués existint.
Malgrat això, la dictadura va actuar durament contra el catalanisme republicà que estava en
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alça, prohibint partits, associacions i altres institucions autòctones. Finalment, la
Mancomunitat va ser definitivament suprimida l'any 1924, així com es va prohibir l'ús de la
llengua i de la senyera en l'administració i en la vida pública.
És en aquest context de repressió quan l’Ajuntament de Madrid va demanar als ajuntaments
de tot l’Estat espanyol que fessin aquesta declaració per homenatjar i honorar al reis Alfonso
XIII i la seva esposa Victòria Eugènia i fer-los un reconeixement institucional per part de tots
els alcaldes del país, a Madrid mateix, com a resposta al rebuig general de la població.
Tots sabem com va acabar aquella dictadura i el regnat dels Borbons en aquell moment:
amb la proclamació de la República, després de les eleccions municipals del 12 d’abril del
1931, i la fugida del Rei.
En aquest Ple ja ens hem manifestat en diferents ocasions en contra de la monarquia dels
Borbons i a favor de la República. I en el Ple de l’11 de febrer del 2016 nosaltres vam
presentar la proposta, que es va aprovar, per declarar al Borbó Felip VI persona non grata a
Arenys de Munt. En aquell moment només vam votar a favor d’aquella proposta nosaltres i
els regidors d’ERC. Esperem que en aquesta ocasió es produeixin més vots a favor i en
contra dels Borbons i la seva dinastia.
Evidentment, com a republicans i contra la família borbònica pels seus abusos i crims contra
el poble català, el nostre vot serà a favor.
I veient que l’acord segon de la proposta diu: ‘notificar aquest acord als interessats’, no
sabem com se’ls notificarà, ja que no hi són, esperem que la notificació es faci als
descendents d’aquells reis, o sigui al seu besnét Felip VI.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, 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 i CUP i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i un vot en
contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.
El Sr. Alcalde informa que per decisió de la Junta de Portaveus, aquest punt es retira de
l’ordre del dia.

5. MOCIÓ DEL GRUP PSC D’ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!”
El Sr. Alcalde informa que, havent-ho comentat a la Junta de Portaveus, aquest punt es
retira de l’ordre del dia, doncs la Sra. Castillo no ha pogut assistir al Ple i, per tant, es deixa
per al proper Ple.

6. MOCIÓ DEL GRUP CUP SOBRE EL FUTUR URBANÍSTIC DELS ESPAIS QUE
OCUPEN ELS ACTUALS PEATGES DE L’AUTOPISTA C-32 I DELS ENTORNS
DELS POSSIBLES NOUS ACCESSOS A PROJECTAR A LA C-32.
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La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:
“Al 2021 ha d’acabar el peatge de l’autopista del Maresme. El Govern de la Generalitat, del
que depèn la concessió d’aquesta autopista, va adoptar el compromís de complir la
Declaració del Maresme impulsada per la Plataforma Preservem el Maresme, que demana:
-

Convertir l’autopista C-32 Montgat-Palafolls en una via ràpida de comunicació
comarcal i lliure de peatge per l’any 2016.
Recuperar la façana litoral convertint la N-II en una via cívica.
Establir un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l'ordenació del territori i el
transport públic.

En la Mesa del Parlament de 13.09.2016 es va presentar un informe relatiu al control del
compliment de la Resolució 29/XI, sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, per la qual
el Parlament instava al Govern a donar compliment a aquests compromisos.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat l’anomenat Pacte per la Mobilitat del
Maresme en el qual s’aborda la necessitat de reconvertir l’actual C-32 amb la creació de
nous accessos, entre d’altres actuacions.
Davant la possibilitat de la fi dels actuals peatges i de la seva concessió a Abertis -que
compta amb el consens de la població i les forces polítiques i cíviques- implica a curt o mitjà
termini el desmantellament dels peatges físics. Cal pensar en com recuperem els grans
espais públics que ara ocupen a Arenys, Palafolls, Alella, Vilassar de Dalt i els altres
peatges de menor dimensió situats en altres municipis i iniciar la seva restitució a la Terra i
al poble. Per això ens sembla imprescindible que els ajuntaments blindin urbanísticament i
urgentment aquest espais formats per les cabines, accessos amb grans giratoris i
instal·lacions molt diverses. Ja que si no es limiten urbanísticament els seus usos, els espais
seran pols d’atracció per a la ubicació de complexos comercials o residencials que actuaran
com a hams on els taurons de l’especulació immobiliària i les cadenes del gran comerç i oci
massificat hi voldran ubicar els seus projectes.
Per contra, creiem que cal donar-los una ocupació ben diferent. Aquests espais són una
gran oportunitat per restaurar grans peces de paisatge trinxat per l’autopista; el nostre cas,
juntament amb el de Palafolls, és un del més afectats i per tant tenim l’oportunitat de retornar
part de la morfologia, ara trencada, del relleu. El retorn paisatgístic podria reforçar el
caràcter de separador verd entre els municipis afectats ubicant-hi espais enjardinats o
agrícoles amb 2 pantalles arbrades als marges de l’autopista. La permeabilització
d’aquestes grans superfícies aportaria grans quantitats d’aigua als aqüífers i disminuiria els
cabals dels desguassos actuals. En alguns casos podria restituir-se el curs dels torrents
afectats. Altra vegada, el nostre és un dels casos paradigmàtics.
Desmantellar els peatges per restituir la terra al poble, planificant-hi espais verds i agrícoles,
valorant la possibilitat de recuperar trams de camins tradicionals o d’ubicar-hi vials per a
vianants i bicicletes, aparcaments arbrats lligats a xarxes d’autobús interurbà intermodal dins
la potenciació d’aquest servei, són propostes que podrien generar opcions engrescadores
possibilitant, alhora, processos participatius que haurien de generar-se amb visió de
planificació intermunicipal i mancomunada.
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Aconseguir aquestes restauracions seria una exemplificació real i simbòlica del retorn del
deute ambiental i territorial que hem heretat i ens faria avançar en una nova cultura del
territori.
Paral·lelament, els possibles nous accessos projectats a la C-32 podrien actuar també com
a pols d’atracció de les activitats econòmiques citades anteriorment (complexos comercials o
residencials) que tanta contradicció generen amb el discurs de la defensa del nostre petit
comerç. Per tant, caldria també estudiar el «blindatge urbanístic» dels possibles nous
accessos projectats a la C-32, és a dir, que sapiguem fins ara, la zona de Vall de Gata com
un dels que més ens afecta actualment. Tenint en compte que les propostes del Pacte de
Mobilitat Sostenible del Maresme elaborades per la Generalitat contemplen la necessitat
d’elaborar plans de mobilitat intermunicipal, entenem que aquesta eina de planejament
hauria d’incorporar aspectes urbanístics com el que exposem.
Entenem que ara més que mai, tenint en compte la urgència ambiental que suposen els
escenaris de canvi climàtic i crisi energètica, i d’exhauriment del sòl i col·lapse de la mobilitat
a la comarca, cal planificar mobilitat i urbanisme alhora, evitant que els canvis en
infraestructures generin expectatives que impliquin un augment de la mobilitat en vehicle
privat com és el cas del complexos comercials o urbanitzacions disperses entrant en clara
contradicció amb l’objectiu de mobilitat i territori sostenible que es pretén en la nova
ordenació de la mobilitat.
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a què expressi de forma clara i vinculant
que no es renovaran els peatges de l’autopista C-32 a la fi de la concessió que és vigent fins
el 2021.
Segon.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el retorn als respectius municipis dels
espais ocupats ara pels peatges de l’autopista C-32.
Tercer.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt iniciï els estudis urbanístics i de mobilitat
anticipatoris necessaris per tal de protegir urbanísticament en un futur els actuals espais
ocupats pels peatges físics, accessos i entorns immediats amb una perspectiva de restitució
del bé comú, paisatgístic i ecològic d’aquests espais públics i els seus entorns, impedint que
la seva classificació urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o
comercials generadors de mobilitat insostenible. Aquests estudis haurien de tenir, en la
mesura del possible, una orientació de col·laboració intermunicipal complementant els Plans
Intermunicipals proposats pel Pacte Mobilitat.
Quart.- Que l’Ajuntament de d’Arenys de Munt iniciï els estudis urbanístics i de mobilitat
anticipatoris necessaris per tal de protegir urbanísticament en un futur els possibles nous
accessos projectats a la C-32 i els seus entorns, impedint que la seva classificació
urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris o comercials generadors
de mobilitat insostenible. De la mateixa manera, els estudis haurien de tenir, en el possible,
una orientació de col·laboració intermunicipal complementant els Plans Intermunicipals
proposats pel Pacte Mobilitat.
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Cinquè.- Instar la Generalitat de Catalunya que obri la participació en el Pacte per la
Mobilitat Sostenible del Maresme a institucions, entitats i sectors afectats.
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Parlament
de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat espanyol.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “No és la primera vegada que es porta en aquest
Ple el tema de la C-32 i els peatges. Uns dels motius ha sigut les reivindicacions per una
gran part de la població, per la quantitat d’anys que portem pagant la concessió d’aquesta
autopista. Aquesta moció veiem que és, concretament, per la ubicació dels peatges que
afecten directament tant al nostre poble Arenys de Munt, com al poble veí Arenys de Mar,
per l’ocupació del sòl.
Al 2021 acaba la concessió i el Govern de la Generalitat es va comprometre a complir la
declaració del Maresme fent una sèrie d’actuacions encaminades a treure els peatges i
portar una gestió més sostenible del territori. Un dels compromisos d’aquesta declaració, i
que surt clarament en la moció, diu: ‘Convertir l’autopista C-32 Mongat-Palafolls en una via
ràpida de comunicació comarcal i lliure de peatges per l’any 2016’. Estem al 2017 i aquest
compromís no s’ha fet efectiu. Ara sembla que serà al 2021. Per tant, a data d’avui, ens
sembla més una utopia que una possible realitat. I manifestem això perquè sabem que en
aquest país al final sempre guanyen els mateixos: la banca i les grans empreses. En aquest
cas parlem d’Abertis.
Sabem que la C-32 és per Abertis una de les autopistes que més beneficis econòmics els
aporta i, com no podem avançar-nos al futur, tant de bo arribem a veure algun dia el que
avui diu aquesta moció.
Evidentment estem d’acord de què es retirin aquests peatges i que aquest espai es recuperi
per usos agrícoles o d’espais verds, que puguem gaudir tots, i no per a l'especulació.
El nostre vot serà a favor perquè som coherents amb la nostra ideologia de defensa del
territori, tal i com ens vam comprometre quan ens vam presentar a les eleccions amb la CUP
d’Arenys de Munt i amb els veïns i veïnes que ens van votar.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, diu textualment: “Tenint en compte les
propostes del Pacte de Mobilitat Sostenible del Maresme que parla de la necessitat d’un
projecte de pacificació i integració urbana format per la N-II i la línia del tren al llarg de tota la
costa de la comarca, consensuat amb els ajuntaments, per convertir la N-II en un eix cívic i
avançant en la seva integració urbana a la nostra comarca, guanyant amb seguretat viària i
així millorar la connectivitat entre el corredor costaner i el corredor interior, aconseguint un
enllaç amb la C-32 més fàcil i ràpid que permeti completar una xarxa interna de vies locals
entre els municipis més propers per donar resposta a les necessitats de mobilitat de
bicicletes i vianants.
Impulsar una nova configuració de la C-32: capacitat, accessibilitat i integració territorial.
Demanant la redacció de projectes parcials de la capacitat de la C-32 i la seva posterior
execució en base a la partida de 400M€ que l’Estat té l’obligació de traspassar a la
Generalitat.
Pel que fa als acords concrets d’aquesta moció, passem a fer-ne les consideracions de cada
un d’ells.
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Referent al primer acord, des del Partit Demòcrata ja s’ha expressat i s’està explicant que
s’està treballant en un model que permeti aixecar barreres no el 2021, sinó abans.
Pel que fa al segon acord. Els espais són de domini públic viari i la reversió només és
possible si no tenen un ús viari.
En el tercer acord volem fer esment que els espais avui destinats a l’autopista són de la
Generalitat, públics i de domini públic viari, per tant, no es poden destinar per llei a altra cosa
que no sigui de domini públic viari. I si no fossin necessaris com a domini públic viari, per llei
s’ha de retornar als seu propietaris anteriors fossin públics o privats.
El Pla Director de la Regió Metropolitana i diversos instruments de planificació urbanística, ja
regulen els estudis que anomenem en l’acord quart de la present moció, per tant entendríem
que ja se’ls dóna cobertura.
Finalment, en el cinquè acord, només mencionar que el Pacte per la Mobilitat Sostenible del
Maresme ja està obert per mitjà del Consell Comarcal des del mes de novembre a la
participació d’institucions, entitats i sectors.
Així doncs i fetes totes les consideracions, podem estar d’acord en l’esperit de la moció però
ja hi ha punts en els que s’hi està treballant, en d’altres ja s’hi ha actuat i per últim n’hi ha
que legalment no són factibles. És per tot això que no podem votar-hi a favor i el nostre vot
serà l'abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no s’estendran i volen fer menció que
estan d’acord amb la intencionalitat de la moció i la seva bona voluntat, però no estan
totalment d’acord, com ja han expressat altres grups polítics, des de la inversió que es farà a
nivell estatal que s’aportaran uns 400 milions d’euros, tant el Consell Comarcal que està
treballant amb aquest eix, des de la Generalitat que diferents grups parlamentaris estan
parlant per poder arribar a un acord i a un bon port, en aquest aspecte ells sí que hi estan
d’acord amb la intencionalitat i amb la bona fe i no poden votar en contra perquè estiguin en
contra de la moció ni en el sentit de la moció, però ells inclourien i afegirien algunes altres
aportacions que per ells serien essencials, sobretot, tot el que és la discriminació que hi
hagut referent a diferents pobles i també les actuacions de com es faran i com perjudicaran
a aquells municipis. Per això, el nostre vot serà d’abstenció.
La regida Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Estem completament d’acord
amb la moció; ERC hem denunciat nombroses vegades l’abús en les renovades
concessions d’aquesta autopista, que ja ha estat pagada abastament pels usuaris de la
comarca.
Actualment la NII no compleix els requisits com a carretera ja que en la majoria de trams
s’ha convertit en una via urbana. Això fa que l’autopista de pagament sigui l’única alternativa
que té el Maresme. Estem completament a favor d’exigir el compliment de la Declaració del
Maresme.
Des d’ERC vetllarem perquè l’ús dels espais alliberats un cop es retirin els peatges el 2021
siguin d’ús públic.”
La regidora Sra. Ballester, en la rèplica, diu textualment: “Breument per parlar una mica del
tres punts més rellevants del que ha dit el regidor Campasol: diners, legalitat i apertura de la
participació.
Ha parlat dels 400 milions euros que ha de donar el Ministerio a la Generalitat perquè el pla
pugui tirar endavant. Conec la part pressupostària de tot aquest pla, és pública i es pot
consultar. Jo els convido a què mirin a veure si els quadren les xifres, perquè realment és un
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garbuix de pressupostos, de partides, de a qui li correspon què... És interessant, per
exemple, veure quants diners li corresponen a Abertis, una part dels accessos que li toquen,
que, per cert, hi ha Vall de Gata, pel que ens correspon a nosaltres.
Jo no hi posaria la mà al foc sobre que els hi quadrin els números i tampoc en absolut sobre
que puguin arribar aquests 400 milions d’euros perquè si ho fem pivotar sobre això estem
hipotecant el pla de mobilitat. Això per una banda. És una consideració que faig.
Respecte la legalitat i a què els usos han de ser per a la mobilitat. Només posar a la taula
que la mobilitat no és només la mobilitat per anar en cotxe, i la del cotxe tampoc és només la
de passar per peatges i per necessitar grans superfícies per posar cabines com les que hi
ha ara. Mobilitat també és bicicleta, transport públic, com per exemple autobusos. També
podria ser una zona per posar grans aparcaments d’autobusos que permetin als vilatans triar
entre el tren impuntual que depèn d’ADIF i un autobús que ens pugui dur, per exemple, a
l’hospital,... en fi. Les possibilitats són infinites i per això, i vaig al tercer punt, és tant
important la participació.
Discrepem en què l’obertura sigui realment la necessària dintre d’aquest pla, realment
creiem que justament quan comenteu que els estudis urbanístics ja els està fent la
Generalitat, per què no hi poden ser els municipis? Per què no poden ser-hi els veïns dels
municipis a l’hora de parlar sobre quin ha de ser aquest ús? I posar èmfasi en la gran
oportunitat que té aquesta moció de treballar en conjunt, novament, com s’ha fet recentment,
amb els pobles del costat i eixamplar una mica la visió de territori, que són polítiques que
ens fan molta falta.”
El regidor Sr. Campasol diu que no hi poden votar a favor, però tampoc en contra, doncs
entenen l’esperit de la moció, però ja s’hi està treballant, i hi ha aspectes que no respecten
la legalitat. Treballaran en tot allò que es pugui, i la seva abstenció en cap moment atura que
es treballi en favor de la moció.
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor alcalde president
En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Antònia
Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba,
Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups ERC i CUP i del regidor En Josep Manel
“Ximenis” Jiménez i Gil i de la regidora Na Esther Sánchez i Sánchez; i quatre abstencions
dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i
Cruanyes i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PDeCAT i PP.

7. MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PERQUÈ ES RETORNIN ELS DINERS
CONFISCATS PEL RÈGIM FRANQUISTA.
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, perquè es retornin els diners
confiscats pel règim franquista.
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El 18 de juliol de 1936 es va produir el cop d’estat militar contra el govern legítim de la
República espanyola, que derivà ràpidament en una guerra. L’esclat de la Guerra espanyola
del 1936-1939 va tenir conseqüències de tota mena.
Ben aviat, aquestes conseqüències es van estendre també al sistema monetari, atès que el
12 de novembre de 1936 les autoritats franquistes van emetre un decret llei que considerava
no vàlids els bitllets posats en circulació pel Banc d’Espanya després del 18 de juliol de
1936, tot i estar emesos pel govern legítim i democràtic. A més, els bitllets anteriors a
aquesta data només podien circular si havien estat marcats per les autoritats franquistes.
Això va comportar, a la pràctica, l’establiment d’un sistema monetari al marge del de la
República espanyola.
La Guerra espanyola va ser una guerra de mobilitat, de constants progressions territorials a
les quals, la gran majoria de vegades, el bàndol feixista guanyava territori al sector
republicà.
Aquest aspecte incrementava el problema a l’haver-se realitzat impressions de moneda per
part d'ens habitualment no autoritzats, per tal de possibilitar realitzar transaccions
econòmiques en circumstancies de relatiu aïllament. Aquest fet va ser bastant habitual en el
sector republicà. Per altra banda també es comptabilitzaven les emissions realitzades pel
Govern Republicà després de l’inici de la guerra.
Al juliol de 1937, les autoritats feixistes van promulgar la Llei de Bloqueig de Comptes
Bancaris d'aplicació automàtica a les zones que anessin ocupant. Aquesta Llei suposava la
classificació dels saldos d’aquests comptes en quatre grups: els comptes oberts després del
18 de Juliol de 1936 i que haguessin tingut moviments; els comptes obertes abans del 18 de
juliol del 1936 i que també presentessin moviments; els comptes que corresponien a
contractes a executar en dates posteriors a quan acabés la guerra; i els comptes formats per
dipòsits realitzats amb diners emesos pel Govern republicà després del 18 de juliol del 1936.
Posteriors normes i decrets realitzats per les autoritats franquistes, l’1 d’abril del 1938 i el 27
d’agost del 1938, van regular el canvi de moneda i la confiscació, contra rebut, del diners
republicans emesos després del 18 de juliol del 1936 en les zones ocupades pels feixistes o
que anessin ocupant. Atès que, en un d’aquests decrets, s’estipulava que per a poder
canviar bitllets, calia l’aval de persones de renom i afectes al nou règim dictatorial, a molts
ciutadans els hi va ser impossible complir aquest requisit i no van poder optar a aquest canvi
de bitllets.
La confiscació dels diners republicans posteriors al 18 de juliol de 1936, tenia un doble
objectiu:
l’obtenció de recursos per a un règim en greu situació de crisi arran de la guerra i l’aplicació
d’una mesura més de repressió contra els vençuts de la confrontació armada.
Posteriorment, amb la ‘Ley de Desbloqueo de Cuentas Bancarias’ del 7 de desembre del
1939, van ser anul·lats tots els bitllets emesos pels governs republicans després del 18 de
juliol del 1936, el que va portar a moltíssimes famílies a la més absoluta misèria, molt més
quan més van trigar els seus territoris a ser ocupats per les tropes feixistes a l’haver rebut
sous i rendes en diners republicans durant molt més temps.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
Per altra banda, els saldos dels comptes sense moviments des del 18 de juliol, van ser
convertits a la par, ja que els seus saldos eren ‘purs’, al no haver estat utilitzats i no haver
tingut ingressos de diners republicans.
Amb aquesta llei també van ser ignorats els deutes que el govern republicà havia contret
després del 18 de juliol ja que el govern signant, el republicà, no era considerat il·legal pels
feixistes.
I finalment, els comptes oberts després del 18 de juliol o que haguessin tingut moviments
després d’aquesta data, al no ser possible saber la moneda amb la qual s’havien fet els
ingressos (si s’havia fet abans o després del 18 de juliol), van ser dividits en set grups, als
quals se’ls va aplicar una escala decreixent en funció del temps que van trigar a ser ocupats
els llocs on estaven establerts els bancs dipositants. Aquesta mesura també va provocar la
misèria a moltes famílies que van veure com els seus saldos eren disminuïts per l’únic motiu
de viure en un lloc o un altre de l’Estat espanyol.
El resultat d’aquesta Llei va ser el decrement de l’oferta monetària en la que havia estat la
zona republicana en uns 6.000 milions de pessetes del 1939, més de 7.000 milions d’euros
a preus del 2009, tot i que, en equivalència de preus en termes de PIB, equivaldria a
525.000 milions d’euros actuals (amb una pesseta es podien adquirir molts més béns dels
que es poden adquirir avui en euros) (càlculs realitzats i publicats per l’economista Santiago
Niño Becerra).
Ningú parla ara de la ‘Ley de Desbloqueo de Cuentas Bancarias’ de 1939.
Malgrat això, la Llei 4/1986, del 8 de gener, de cessió de béns del patrimoni sindical
acumulat, o la Llei 43/1998, del 15 de desembre, de restitució o compensació als partits
polítics de béns i drets confiscats en aplicació de la normativa sobre responsabilitats
polítiques del període 1936-1939, les organitzacions sindicals i els partits afectats per la
repressió franquista van ésser rescabalats de les confiscacions efectuades pel règim
franquista. Al mateix temps s’han establert mecanismes per a atorgar pensions o
indemnitzacions, o compensacions de diferent tipus, a diversos col·lectius afectats per tota
mena de formes de repressió del règim franquista.
Però la democràcia actual no ha operat un rescabalament equiparable dels drets dels
particulars afectats per la confiscació dels seus estalvis.
La Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil
i la Dictadura, tampoc no va incorporar disposicions que podrien haver resolt aquesta
situació.
Al 2005 es va constituir l’Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista
(APIGF) per aconseguir que siguin retornades les quantitats incautades pel regim franquista,
al seu valor actualitzat i que el Govern espanyol assumeixi les seves responsabilitats.
Aquesta associació està formada per un col·lectiu de persones que van ser víctimes i
perjudicats, directament o indirecta, per la incapacitació que el govern franquista va fer dels
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estalvis i diners que ells, o les seves famílies, posseïen i que encara no se’ls hi han tornat,
tot i tenir-hi el compromís.
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.- Donar el nostre suport a l’Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern
Franquista (APIGF) en la seva reclamació que es retornin els seus estalvis incautats.
Segon.- Demanar que es modifiqui la Llei 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la Guerra del 1936-1939 i la dictadura, per tal que es reconeguin el paper
moneda i altres signes fiduciaris confiscats pel règim franquista i es reconegui el dret de
rescabalament als particulars afectats per la confiscació dels seus diners.
Tercer.- Demanar al Govern del Regne d’Espanya a què, en col·laboració amb el Govern de
la Generalitat de Catalunya, estudiï i habiliti mesures per a rescabalar dels béns dipositats a
les caixes de lloguer de bancs i caixes d’estalvis que van ésser confiscats durant la Guerra
del 1936-39, emparant-se en disposicions del Govern de la República i del Govern de la
Generalitat.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics del Congreso de l’Estat Espanyol, al
Ministerio de Hacienda del Govern del Regne d’Espanya, a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Perjudicats per la Incautació del Govern
Franquista (APIGF) (adreça electrònica: info@apigf.org).”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
votarà a favor d’aquesta moció perquè creiem que és imprescindible denunciar la repressió i
la barbàrie del franquisme.
Unes 800 famílies de Catalunya han sol·licitat a l’Estat espanyol la recuperació d’aquests
diners confiscats. Membres de l’Associació de perjudicats per la incautació del govern
franquista porten anys indagant als arxius oficials proves documentals que posen de
manifest la confiscació, que estimen que va ser de 3.500 milions de pessetes de l’època,
segons les actes del banc d’Espanya franquista. S’estima que una pesseta republicana
equival a dia d’avui a 1,5€, de manera que actualment el valor de la quantitat confiscada
superaria els 5.300 milions d’euros.
Aquest col·lectiu es va quedar al marge de la Llei de memòria històrica aprovada en la
primera legislatura de Rodríguez Zapatero (PSOE). Han acudit al Congrés, Govern
espanyol, Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament i fins i tot a la casa reial, però la
seva demanda segueix pendent.
Cal restituir el valor actual del capital confiscat als afectats, així com considerem tan
important la modificació de la Llei de memòria històrica per tal de beneficiar les persones
que van patir l’espoli. Hem de posar llum a les ombres franquistes. La construcció de la
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nova república catalana ens ajudarà a construir una societat de pau, en la que la
recuperació de la memòria històrica sigui un fet. Estem en deute amb tota aquella gent que
va haver de patir tant i tots els esforços per recuperar la nostra dignitat seran benvinguts.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT, dóna la benvinguda al públic assistent,
que és de dos persones, actualment. Seguidament, diu textualment: “Si ens endinséssim en
la memòria històrica més propera del nostre poble, podríem adonar-nos que les
repercussions del franquisme foren moltes i sovint molt desafortunades; tant en la qüestió
que planteja la moció, com en molts altres aspectes, que suposaren la misèria, la marginació
i la persecució de moltes famílies.
Llegint alguns testimonis que Josep Maria Ainaud de Lasarte, Joaquim Ferrer i Gironès,
Albert Om o Toni Strubell i Trueta, entre força d'altres molts autors i nombrosos
investigadors, periodistes i escriptors, recolliren en els seus llibres: EL LLIBRE NEGRE DE
CATALUNYA, ELS ATEMPTATS POLÍTICS CONTRA CATALUNYA, EN NOM DEL PORC,
ÉS L'HORA DE DIR PROU... on queda reflectit el mal profund que el franquisme ocasionà a
la societat catalana.
L'abolició de tot el que era català, escomès d'una manera salvatge, ja es notà d'ençà que les
tropes franquistes aterraren a Lleida el 1938. L'agressivitat contra els catalans fou duríssima
i es manifestà en cada detall de la quotidianitat de la vida dels pobles.
Institucions, organismes, entitats, associacions, clubs, universitats, escoles, professors i
mestres, científics, escriptors, comerciants, i molts particulars que es varen significar durant
la República, foren espoliats, perseguits, degradats i humiliats, amb la finalitat que tothom
escarmentés.
I l'animalada, l'autèntic disbarat propi de gent irracional i reaccionària, fou l'enorme pèrdua
econòmica que patiren moltíssimes famílies, tant a zones rurals com a les grans ciutats amb
el canvi de bitllets. Aleshores, hi havia el costum força arrelat de guardar els diners a casa i
quan arribà l'hora del bescanvi, molts no servien per a res. Estalvis acumulats amb sacrifici i
treball esdevingueren no-res.
Durant aquests 78 anys posteriors a la Guerra Civil, l'Estat espanyol no ha parat d'espoliar
tot el que ha pogut a Catalunya. Arreu del territori estatal hi ha innombrables obres
artístiques que són patrimoni català; així mateix, arxius d'entitats o institucions o particulars
d'un valor considerable que l'Estat no vol retornar. Però, el que és un espoli continuat i que
suposa el 8% anual del PIB català, és l'espoli fiscal que en l'any 2007 totalitzava
22.000.000.000 (vint-i-dos mil milions d'euros l'any), 3.000 euros/any per cada persona que
viu a Catalunya. 60 milions d'euros per dia.
Mentre, ara va sortint tot plegat a la llum, els compromisos amb infraestructures no es
compleixen, s'executa un % insignificant, la qual cosa suposa un retard important en les
perspectives de futur dels catalans envers Europa i el món. Malgrat que el Govern espanyol
no para de mentir, d'humiliar, de prohibir, de judicialitzar, d'amenaçar... És a dir, sembla que
el règim franquista no hagi desaparegut, sinó tot al contrari. Després de 78 anys, els
catalans i catalanes seguim patint injustícies injustificables des d'un punt de vista democràtic
i de drets socials bàsics i indefugibles.
Per tant i per tot l´exposat, la nostra votació, respecte a aquesta moció serà favorable.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Nosaltres hi donem
suport, hi estem a favor. Va dir fa un temps Laura Cervera, historiadora i membre de
l’APIGF, es tracta de reconèixer l’esforç realitzat per la gent que "va donar tots els diners i es
van quedar sense res a les butxaques i amb la sospita de ser republicà i anar als tribunals" i
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recorda que sindicats i partits polítics han recuperat patrimoni decomissat pel franquisme i
que la societat civil "que va mantenir el país, ha estat la gran oblidada". La de recuperar el
“diner roig” és una lluita que fa anys que dóna voltes pels despatxos polítics i de govern,
amb compareixences i propostes no de llei que no avancen. La memòria i reivindicació
històrica en tots els seus àmbits és una lluita que avui per avui amb prou feines supera el
cop de cap contra la paret del Govern Espanyol.
Segurament el procés constituent que esdevingui després d’un sí al referèndum pot acabar
de donar l’empenta perquè ni en això ni cap altra qüestió de memòria històrica la gent
continuï sent la més oblidada.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El nostre vot serà d’abstenció
per una simple raó i és que aquesta matèria es té que tractar primer a les Corts Generals, on
per exemple, fem memòria al passat, com per exemple ERC que no s’havia mostrat molt
preocupat pel tema en concret.
A principis d’abril, ERC ha presentat una PNL a comissió similar al que es planteja avui per
part del regidor Ximenis i Sanchez.
No hi ha informes encara i no els haurà fins que vagi en un ordre del dia. No hi han
preguntes parlamentàries aquesta legislatura que ens donin alguna pista. L’exposició dels
motius pel que fa referència i iniciatives d’ERC el 2005 i 2008 tant com les que porten avui
els respectius regidors.
Fem memòria del passat i del que avui es porta a Ple amb aquesta moció.
Per exemple, en la IX legislatura (2a de Zapatero) ERC va presentar una PNL per Ple i
comissió al Congrés del 8 d’Octubre de 2008, la iniciativa va caducar al final de la legislatura
(octubre de 2011, 3 anys després) sense debatre. En principi no varen voler introduir mai en
l’ordre del dia d’una comissió o ple. Poc interès per part d’ERC.
Seguint fent memòria, en la següent legislatura només van haver dues preguntes sobre
aquest assumpte. I en aquell moment la resposta va ser la següent:
“En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no
incluye ninguna medida a favor de estos en particular.””Continua dient que des del seu grup
municipal sempre han defensat que hi ha molt per fer i treballar com a conseqüència de
l’època franquista, fins i tot a ell se li va dir que era franquista, com a resultat del llibertinatge
d’algunes persones en les seves intervencions. Per tant, ells s’abstindran perquè consideren
que hi ha aspectes que no estan prou treballats, i que cal aprofundir més abans de fer
aprovacions. En altres temes també s’han presentat instàncies des d’estaments més alts i
tampoc s’han pres decisions. Ells respecten l’opinió de tothom, reconeixen que va ser una
etapa molt negra, que no hi ha ni guanyadors ni perdedors, que tothom va perdre, i que ara
tenen molta feina a fer. Per tant, com ja hem dit, el nostre vot serà abstenció.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Més que res, dir, en
resposta al regidor Planas, que ell justifica l’abstenció en el sentit que en el temps s’han anat
oblidant aquestes reclamacions de les persones perjudicades per les incautacions
franquistes, doncs justament aquesta moció és per anar-ho recordant.
I també justifica l’abstenció en el fet que aquest és un tema que s’ha de debatre molt més
intensament i s’ha de debatre en institucions molt més rellevants que no pas l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, per això justament l’acord segon el que demana és que es modifiqui la llei
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i que ho faci el Congrés espanyol on, probablement, és el lloc on tocaria i on el Sr. Planas
voldria que això es discutís.
I curiosament aquest tema va anar al Parlament de Catalunya el 8 de març d’aquest any i el
Sr. Fernando Sánchez Costa, membre del grup parlamentari del Partit Popular, va defensar
aquests acords i van votar a favor. És curiós que el PP al Parlament de Catalunya voti que
es puguin portar aquests acords al Congrés espanyol per debatre-ho i vostè, membre del
PP, no voti com voten els seus al Parlament de Catalunya.”
El regidor Sr. Planas diu que des del grup parlamentari del PP de Catalunya tenen la llibertat
d’estructurar la seva forma de decidir, i ells en el grup municipal, poden votar allò que
considerin, i que creu que s’ha de treballar no només al Parlament de Catalunya sinó a on
pertoca, que és al Congrés.
La regidora Sra. Vila, per al·lusions, li diu que sembla que la seva memòria història és
selectiva. És que potser critica als altres partits per amagar la realitat del seu partit? Quan
temps més creu que necessita aquest país per restituir la dignitat d’un país?
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en la contrarèplica, diu textualment: “Més que res és per
dir, el fet que no consideri rellevant la seva opinió és vostè mateix quan diu que això no val
la pena debatre-ho aquí sinó que s’ha de debatre en un altre lloc. I nosaltres també estem
dient que, a més, també s’ha de portar a un altre lloc.
El que no dóna valor a la seva opinió és vostè mateix. Nosaltres donem valor a l’opinió de tot
el Ple i per això pensem que aquests temes s’han de debatre aquí, al Ple, per acordar-les i
per poder-les traslladar a altres organismes, que són els que ho han d’acabar aprovant i han
de reconèixer els seus errors perquè, al cap i a la fi, no reconèixer el retorn d’aquells diners
a les persones afectades és un error i és un error greu del Govern espanyol.”
El regidor Sr. Planas, per al·lusions li diu al regidor Sr. “Ximenis” Jiménez que quan es vota
una moció es vota tot en global, no es vota només una part. Per això li sembla que el que
diu no és correcte, però tothom té la seva opinió i totes són totalment respectables.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, 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 i CUP i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

8. MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT SOBRE LA NECESSITAT URGENT DE MILLORA
D’UN TRAM DE LA SEGURETAT VIÀRIA DE LA CARRETERA C-61 ENTRE
ARENYS DE MAR I ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Campasol exposa que el Sr. Castillo ha fet la proposta de treure l’acord tercer
de treballar amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, doncs va indicar que ja s’estava fent, però
han decidit deixar-ho per tal d’insistir en aquest treball, malgrat que ja s’estigui realitzant.
Seguidament, llegeix la següent moció:
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“La via C61 és la que comunica Arenys de Mar amb Arenys de Munt, aproximadament en el
punt quilomètric 2, existeix tot el nus de sortida i incorporació de la autopista C32 tant en
direcció a Barcelona com en direcció a Girona.
En aquest punt viari, existeix una senyalització d’stop per aquells vehicles que volen fer un
gir per canviar el sentit de la marxa, a més de ser un punt d’intersecció no només pels
vehicles que volen fer un canvi de la marxa sinó també un punt d’accés per aquells vehicles
que es volen incorporar a la C61 des de la urbanització de Can Jalpí, doncs és el punt
d’entrada i sortida d’aquesta urbanització.
Per altra banda, quan el sentit de la marxa Arenys de Mar-Arenys de Munt, l’espai existent
per incorporar-se al canvi del sentit de la marxa, fa que els conductors en ocasions hagin de
sortir amb poc espai i fent una maniobra perillosa.
A aquest factor de perillositat s’hi han d’afegir altres factors que coincideixen en el temps i
que agreuja la seguretat d’aquest punt de la C61 que podríem anomenar “punt negre”,
doncs un altre factor afegit és quan es dóna la coincidència dels vehicles que circulen per la
via principal C61 i s’hi ha d’afegir els que pretenen fer el gir pel canvi de sentit de la marxa
juntament amb ciclistes, vianants i altres vehicles que es volen incorporar precisament a la
mateixa C61 en el tram on existeix l’entrada i sortida de la urbanització de Can Jalpí,
coincidència molt habitual justament en aquesta intersecció o “punt negre”, i aquest fet ha
ocasionat que hàgim de lamentar més d’un accident viari de certa gravetat. L’últim,
concretament el dimecres 22 de març, on es van haver d’emportar el motorista accidentat a
l’Hospital de Mataró i justament una setmana abans en aquest nus viari també hi ha va
haver un altre accident. Cal mencionar que els Mossos d’Esquadra són coneixedors de la
conflictivitat en aquest punt i sovint fan controls de seguretat, però com es pot comprovar, la
perillositat continua existint.
El 14 de gener de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el “Pla estratègic de seguretat
viària 2014-2020”, aquest pla pretén donar compliment a les directives Europees en quan a
la reducció d’accidents i mortalitat i fer un gran canvi en la implicació social i institucional que
ens permeti somniar en les zero víctimes mortals per a l’any 2050.
La Conselleria d’Interior l’any 2014 manifestava la voluntat d’avançar per assolir bons
resultats en aquest aspecte ja que es tracta d’una feina Inter departamental, d’involucrar i
coordinar entitats públiques i privades. Demanava a tots aquests agents la complicitat.
Perquè tots tenim responsabilitats en seguretat viària.
El Pla Estratègic de seguretat viària 2014-2020 entre altres contempla:
Apartat 3.3 Línies estratègiques i projectes tractors.
Punt.- 2 Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes)
Punt.- 2.3 Aconseguir una xarxa viària més segura i eficient per als usuaris
Punt.- 2.3.1 Disseny més segur de les infraestructures viàries (avaluacions d’impacte de
seguretat viària, auditories de seguretat viària)
Punt.- 2.3.4 Impuls dels programes d’actuacions preventives, d’inspeccions de seguretat
viària, de conservació i ajut a la vialitat i d’actuacions en els trams de la xarxa viària existent
amb més risc d’accidentalitat.
_____
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Per tot el que hem exposat, proposem l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que inicií una auditoria de seguretat viària per la
carretera C61 i, amb especial èmfasi, al punt del nus viari que dóna entrada i sortida de la
C32 a Arenys de Mar i Arenys de Munt per garantir la seguretat viària, tal i com estableix el
Pla Estratègic de seguretat viària de Catalunya.
Segon.- Crear una comissió de seguiment per garantir el compliment del que contempla el
Pla Estratègic de seguretat viària de Catalunya segons els referit a la part expositiva i que
afecta a aquest nus viari de la C61.
Tercer.- Comunicar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar de la creació d’aquesta comissió i
convidar a la seva adhesió i participació com a municipi afectat.
Quart.- Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de
Foment, al Consell Comarcal del Maresme i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través
dels mitjans de comunicació municipals.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Castillo, en nom del grup ERC, diu textualment: “Des d’Esquerra Republicana
de Catalunya compartim la preocupació per la problemàtica i perillositat del nus de
l’autopista de la carretera C61.
En aquest nus, i des de el 2012 i fins a data d’avui, s’han produït 31 accidents atesos per la
policia local d’Arenys de Mar, 10 accidents atesos per la policia local d’Arenys de Munt des
del juny del 2015 fins avui. A aquets accidents, cal afegir tots els que han estat atesos per
els Mossos d’Esquadra, dels que ara mateix no tenim dades.
És, per tant, aquest nus, sense cap mena de dubte, un punt negre d’aquesta carretera que
compartim tant Arenys de Munt com Arenys de Mar.
A tota l’explicació del diferents sentits del trànsit i accessos, que crec que ja està prou
explicat en l’exposició de la pròpia moció, cal afegir que gran part del moviment de vehicles
que té aquest nus és degut al fet que sortir per la sortida d’Arenys de Mar i tornar a entrar,
representa un estalvi de gairebé un euro, en contrapartida de continuar per l’autopista sense
fer aquesta maniobra, un euro que per la gent que transita habitualment representa un
suplement de cost al final del mes.
Com segur sabem, aquesta sortida i entrada a l’autopista, es feia per un lloc on es produïa
una infracció pràcticament a cada moment, i arran d’un accident d’una veïna del nostre
poble, la qual va interposar una queixa al Departament Territorial de Carreteres, junt amb un
informe de la policia local, on s’avalava la perillositat d’aquesta maniobra, es van col·locar
pilones per tal d’evitar aquesta infracció. Doncs bé, aquest problema l’hem solucionat, però
s’ha traslladat a l’entrada de la urbanització de l’Ajup, sent allà on ara es produeix aquesta
maniobra, incrementant el pas de vehicles, per un lloc on habitualment era una zona de poc
moviment.
Estem convençuts que l’enrevessament de tot aquest nus va lligat a interessos econòmics
d’aquell moment, quan es va fer, doncs ara, el que estem demanant, no va més enllà del
sentit comú que ja s’hauria d’haver aplicat en aquell moment, en lloc de posar per davant el
benefici econòmic a la seguretat.
_____
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Des d’Esquerra també creiem que no podem oblidar el tram d’aquesta via interurbana C61,
des d’aquest nus, fins a les quatre carreteres, on des del juny del 2015 fins ara s’han produït
36 accidents de diversa gravetat, per tant anem a pel nus de l’autopista, però no oblidem
aquest tram de carretera que creua el nostre municipi.
Només afegir, tal com s’ha comentat, les converses ja començades amb Arenys de Mar, per
tant de fer un front comú en aquest tema, i per tant, serveixi aquesta moció, per reforçar
aquest front.
Com no podria ser d’un altre manera votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Hi estem d’acord, amb el
contingut de la moció. Aquesta és una ocasió en la què veiem que el resultat de la pràctica
poc respectuosa amb les vides locals quan es construeixen gran vies i autopistes. És
evident i donem tot el suport a la iniciativa, però fem un pas més enllà com s’ha vist en la
nostra moció anterior i encara el que volem és que es decideixi amb nosaltres, el veïns i
veïnes més propers a la zona, com s’ha de gestionar tot l’entorn que inclou aquest punt
negre.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Encara continuen havent molts accidents en les
nostres carreteres. Però si comparem les dades d’accidents en carretera d’anys endarrere,
amb les dades actuals, els números de sinistres han baixat molt. Segons estadístiques del
Pla estratègic de seguretat viaria de Catalunya 2014-2020 l’evolució del nombre de morts i
ferits greus de Catalunya va passar d’una xifra de 5.376 al 2001 a 2.428 al 2010. Sabem que
molts dels accidents que es produeixen en les nostres carreteres són, en gran part, motivats
per infraccions dels mateixos conductors, com excés de velocitat, maniobres perilloses o per
anar sota els efectes de l’alcohol, drogues o psicofàrmacs.
Però també molts accidents es produeixen pels punts negres que queden sense resoldre en
alguns trams de carretera a Catalunya. Com és el cas que tractem en aquesta moció, del
que podem considerar un punt negre, com és tot el nus de sortida i d’incorporació a la C-32
per la via C-61 per Arenys de Mar i Arenys de Munt. Considerem que és necessari fer un
replantejament d’aquest tram de carretera per evitar nous accidents i noves víctimes, que
en ocasions, força ocasions, són veïns d’Arenys de Munt.
Hem d’aconseguir una xarxa viària més segura i un dels passos importants és fer unes
infraestructures viàries que garanteixin aquesta seguretat.
Estem d’acord amb aquesta moció i el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular pel que fa referencia aquesta moció estem totalment d’acord en què s’ha d'actuar
amb celeritat. Com ja vàrem demanar en el passat mandat aquest grup municipal.
També a la Moció veiem recollit línies estratègiques i projectes tractors que porten bones
intencions, tal i com es deia en el passat. Esperem que aquest cop es faci realitat i prosperi
en una realitat el que avui porta a Ple el PDeCAT.
El nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Campasol demana poder tornar a intervenir i vol agrair la unanimitat de la
moció, doncs creuen que és important. El fet que els dos municipis hi treballin conjuntament
és un valor afegit i esperem que donant trasllat d’aquesta moció es faci millorar aquest punt
negre i el contempli la Generalitat dintre el Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya,
que té establert i aprovat per al 2014-2020.
_____
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents al Ple.

PART DE CONTROL
9. 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 51 a la 80, ambdues incloses, des del
13/03/17 fins al 6/04/17:
-

Resolucions en matèria de personal: 7
Resolucions en matèria d’economia: 12
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 4
Resolució en matèria de delegació de competències: 2
Resolució en matèria de designació de procuradors representants de l’Ajuntament en
procediments judicials: 1
Resolució en matèria de convocatòria del procés de participació ciutadana mitjançant
consulta no referendària (Decret 76/17, de 5/04/17): 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 13/03/17 fins al 6/04/17, en matèria
de:
-

Seguretat: 7
Benestar Social: 4
Urbanisme: 1
Sanitat (Cementiri): 1
Espai Públic: 1
Medi Ambient: 1

10. INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna compte dels informes emesos per la
Tresoreria i la Intervenció municipal, ambdós de data 3 d’abril de 2017:
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA
LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN
MÀXIM DE 30 DIES
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
_____
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INFORMO:
Primer.- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de les
factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a l’aparició de la
factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre administratiu de factures o
plataforma de facturació + número de dies per conformar la factura (termini legal són 30
dies) + número de dies per pagar la factura des de la data de conformitat (termini legal són
30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les que han
transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2017 des de la data de
registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que s’hagi efectuat el seu
pagament, s’eleven a un total de 38 factures i per un import total de 27.197,09 €.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
31/03/2017

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
31/03/2017

31/03/2017

38

27.197,09 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ
ASSUMPTE: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/03/2017
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la
morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 € a data 31/03/2017.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar
compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe
agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació, quan
aquest existeix.”

_____
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11. INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2017.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna compte de l’informe emès per la
Tresoreria municipal en data 3 d’abril de 2017.
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES ENTITATS
LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard en el
pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques han de
fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una metodologia comú i definit en el
RD 635/2014, de 25 de juliol.
INFORMO:
Primer.- Que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament corresponents al
primer trimestre de l’exercici 2017:
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents de
pagament

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

-2,69 dies

893.029,88 €

-6,81 dies

231.327,25

-3,54 dies

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

12. INFORME SOBRE EL MARC PRESSUPOSTARI 2018-2020.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, comenta el Decret d’alcaldia núm. 58/17, de
data 15 de març de 2017, sobre aquest marc pressupostari i que la part dispositiva del
mateix és la següent:
“Primer.- Aprovar el Marc Pressupostari pel període 2018-2020, que s’adjunta com annex i
que inclou l’objectiu d’estabilitat i del deute, i el qual es resumeix en les següents previsions
per anualitats:

_____
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2017
DESP finançament ORDINARI
7.408.620,82
INGRESSOS ORDINARIS (sumat cap 7 q finança cap 9) 7.548.233,32
DIFERENCIA
139.612,50
DESP finançament AFECTAT
INGRESSOS CAPITAL

1.262.919,50
1.123.307,00
DIFERENCIA - 139.612,50

TOTAL DESPESES
TOTAL INGR
DIFERENCIA

8.671.540,32
8.671.540,32
-

-

2018
7.063.223,79
7.125.743,79
62.520,00

2019
7.103.648,59
7.170.948,59
67.300,00

237.520,00
175.000,00
62.520,00

237.520,00
175.000,00
62.520,00

237.520,00
1,00
- 237.519,00

7.341.168,59
7.341.168,59
4.780,00

7.439.732,43
7.439.732,43
- 174.999,00

7.300.743,79
7.300.743,79
0,00

-

2020
7.202.212,43
7.264.732,43
62.520,00

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al primer Ple que es celebri pel seu coneixement,
així com a la Intervenció municipal a fi i efecte de què trameti el Marc Pressupostari davant
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Aquest punt es llegeix després del punt 13.
13. DONAR COMPTE DELS ERRORS MATERIALS DETECTATS EN L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2017.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, dóna compte de l’informe emès per la
Intervenció municipal en data 3 d’abril de 2017.
“INFORME D’INTERVENCIÓ
NÚMERO 26/2017
ASSUMPTE: DETECCIÓ D’ERRORS MATERIALS EN L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 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 de modificació de les ordenances fiscals per al 2017:
Error material en l’acord de modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic i de les ordenances fiscals reguladores dels tributs,
taxes i preus públics municipals:
Modificació aprovada:
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Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances dels preus públics que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS FORMATIVES

Ordenança número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL

I dins l’annex s’especifica:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es modifica l’article 5.1 per afegir una nova taxa, segons el següent detall:
Art. 5. Quota tributària i beneficis fiscals per reduccions de la quota
1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

I
II

III

Concepte
Quota mensual resident
Quota mensual no residents
Quota mensual bonificada:
A partir del 2n infant matriculat
Família nombrosa
Discapacitats amb un grau de disminució
mínim del 33% (*)
Beneficiari d’un PIRMI o no superar el salari
mínim interprofessional en la unitat familiar.
Quota servei de menjador (inclou berenar):
Usuari habitual (**)
Usuari esporàdic
Usuari lactant

Import
150,00€/mes (màxim 11 mesos)
165,00€/mes (màxim 11 mesos)

135,00€/mes (màxim 11 mesos)

6,00 €/dia
7,00 €/dia
4,00 €/dia

Modificació correcte:
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances dels preus públics que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS FORMATIVES

Ordenança número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL

I dins l’annex s’especifica:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es modifica l’article 5.1 per afegir una nova taxa, segons el següent detall:
Art. 5. Quota tributària i beneficis fiscals per reduccions de la quota
_____
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1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

I
II

III

Concepte
Quota mensual resident
Quota mensual no residents
Quota mensual bonificada:
A partir del 2n infant matriculat
Família nombrosa.
Família monoparental.
Discapacitats amb un grau de disminució
mínim del 33% (*)
Beneficiari d’un PIRMI o no superar el salari
mínim interprofessional en la unitat familiar.
Quota servei de menjador (inclou berenar):
Usuari habitual (**)
Usuari esporàdic
Usuari lactant

Import
150,00€/mes (màxim 11 mesos)
165,00€/mes (màxim 11 mesos)

135,00€/mes (màxim 11 mesos)

6,00 €/dia
7,00 €/dia
4,00 €/dia

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 l’omissió de les famílies
monoparentals en les quotes bonificades a l’article 5 de la quota tributària de l’Ordenança
fiscal núm. 29 reguladora del preu públic per la prestació dels servei d’escola bressol.
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 a l’informe proposta de la regidoria de cultura i ensenyament núm.
67/2016 consta la inclusió de les famílies monoparentals a les quotes mensual bonificades,
no obstant a l’acord de modificació es detecta l’error material d’omissió de les famílies
monoparentals dins de les quotes bonificades.
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
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.
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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
modificació de les ordenances fiscals 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 la
modificació de les ordenances fiscals per al 2017 en el següent sentit.
Modificació aprovada:
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances dels preus públics que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS FORMATIVES

Ordenança número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL

I dins l’annex s’especifica:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es modifica l’article 5.1 per afegir una nova taxa, segons el següent detall:
Art. 5. Quota tributària i beneficis fiscals per reduccions de la quota
1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

I
II

III

Concepte
Quota mensual resident
Quota mensual no residents
Quota mensual bonificada:
A partir del 2n infant matriculat
Família nombrosa
Discapacitats amb un grau de disminució
mínim del 33% (*)
Beneficiari d’un PIRMI o no superar el salari
mínim interprofessional en la unitat familiar.
Quota servei de menjador (inclou berenar):
Usuari habitual (**)
Usuari esporàdic
Usuari lactant

Modificació correcte:
_____

Import
150,00€/mes (màxim 11 mesos)
165,00€/mes (màxim 11 mesos)

135,00€/mes (màxim 11 mesos)

6,00 €/dia
7,00 €/dia
4,00 €/dia
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Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances dels preus públics que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS FORMATIVES

Ordenança número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL

I dins l’annex s’especifica:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es modifica l’article 5.1 per afegir una nova taxa, segons el següent detall:
Art. 5. Quota tributària i beneficis fiscals per reduccions de la quota
1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

I
II

III

Concepte
Quota mensual resident
Quota mensual no residents
Quota mensual bonificada:
A partir del 2n infant matriculat
Família nombrosa.
Família monoparental.
Discapacitats amb un grau de disminució
mínim del 33% (*)
Beneficiari d’un PIRMI o no superar el salari
mínim interprofessional en la unitat familiar.
Quota servei de menjador (inclou berenar):
Usuari habitual (**)
Usuari esporàdic
Usuari lactant

Import
150,00€/mes (màxim 11 mesos)
165,00€/mes (màxim 11 mesos)

135,00€/mes (màxim 11 mesos)

6,00 €/dia
7,00 €/dia
4,00 €/dia

”

Aquest punt es llegeix abans del punt 12.
El Sr. Alcalde, així mateix, exposa dins aquesta part de control que la sentència declara nul
l’acord 1, 2 i 3, fet del que es dóna compte en aquest Ple. Això és en relació al fallo de la
sentència núm. 202/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós
Administrativa, secció 5a, de data 17-3-2017, en relació amb el rotlle d’apel·lació 283/2014,
respecte l’acord de Ple de 13-9-2012, declarant la independència, que estima parcialment
l’apel·lació revocant la sentència d’instància en els punts 3 a 16 de la part dispositiva, i la
confirma en la resta. El Sr. Alcalde manifesta i defensen el drets dels Ajuntaments a efectuar
manifestacions i peticions de caràcter polític atesa la doble condició dels ens locals, com
dels ajuntaments, com a ens amb caràcter administratiu i ens amb caràcter polític.
PRECS I PREGUNTES
_____
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14. PREC DEL GRUP PP SOBRE LA LOCALITZACIÓ DE L’ESPAI DE CULTE DE LA
COMUNITAT MUSULMANA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que finalment i després de forces dilacions ha estat tancada i retirada la corresponent
llicència a la mesquita abans situada a l’Avinguda Sant Jordi.
Atès que hem tingut coneixement per part dels veïns de què actualment la comunitat
musulmana es troba realitzant actes de culte al pavelló municipal antic.
Prec: Demanem que aquests actes de culte no es realitzin en un espai públic com està
succeint actualment, destinat a un ús esportiu, i que sigui la pròpia comunitat musulmana
qui, amb els seus recursos propis, com havia fet fins fa poc, es proporcioni un espai adequat
de culte, d’acord amb la normativa vigent.”
El Sr. Alcalde diu que contestarà ell mateix, amb un breu comentari i que en prenen nota. Li
diu que sap que la comunitat musulmana està treballant, conjuntament amb el Govern,
actualment amb la regidora de Convivència, per trobar espais alternatius i mentre no hi ha
aquest espai alternatiu, tenim un conveni que regula l’ús dels espais municipals, com amb
totes les associacions d’Arenys de Munt.

15. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’APARCAMENT DEL PAVELLÓ ESPORTIU ANTIC.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès el deplorable estat de
manteniment en què es troba la zona d’aparcament del pavelló municipal d’esports antic,
que utilitzen tant els usuaris del mateix com el professorat de l’institut.
Pregunta: Tenen previst realitzar actuacions immediates per millorar aquesta zona
d’aparcament? Aquestes actuacions tindran un caràcter periòdic per poder garantir un òptim
estat?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “A curt termini no hi ha cap
actuació prevista per millorar el pàrquing del pavelló del Torrent d’en Terra. Actualment, i
com des de fa anys, es fan treballs preventius i arranjaments després de les pluges. Fins
l’any passat, i un cop al any, es feia una aportació d’àrids reciclats, a tot l’espai, però s’ha
deixat de fer, ja que és un sistema que funciona molt bé en llocs planers, tals com el
pàrquing del pavelló nou o els de Bellsolell, però no on tenim baixades d’aigua, com es el
cas.
No obstant això, i com sempre fem, prenem nota de la seva demanda, i estudiarem
possibilitats de millores que siguin viables i es puguin dur a terme.”

16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL PRECARI ESTAT DE MANTENIMENT
DELS FANALS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
_____
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“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que en molts indrets del municipi els fanals es troben en mal estat, sobretot a la seva
base, degut a les pixades dels gossos.
Atès que el seu manteniment ja és de fet molt deplorable.
Pregunta: Tenen previst fer una actuació de revisió dels fanals del municipi per poder
determinar l’estat en què es troben i realitzar les accions de reparació i/o manteniment
oportunes?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “M’agradaria que especifiqués
quins són els fanals que estan en aquest estat deplorable que vostè diu i que em fes arribar
la seva ubicació, si és que vostè els té detectats.
Per part de l’empresa de manteniment es fan revisions periòdiques i són substituïts o
reparats tots els que tenen algun problema o la seva base està deteriorada.
Pel que fa a les bases rovellades a causa dels orins dels gossos, estem treballant amb una
possible solució d’un tractament en la part baixa, al carrer Sant Jordi, davant del número 56,
pot veure un exemple ja amb una llumenera nova substituïda arran d’un sinistre.
Com a dada informativa, Arenys de Munt té més de 1.900 fanals o punts de llum, i que
aquest tenen un cost aproximat d’entre 600 i 1.000 euros depenent del model, i el cost del
manteniment anual de cada fanal és de 26,24 euros.”

17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’ÚS DEL MERCAT MUNICIPAL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que:
Atès que fa mesos es va produir el tancament del mercat municipal i que, actualment, de
forma provisional, n’estan fent ús els usuaris de l’Esplai de Jubilats.
Atès que aquest grup municipal sempre ha manifestat la seva voluntat de què aquest fos un
espai habilitat i destinat precisament a l’Esplai.
Pregunta: Quina destinació tenen pensat donar a aquest espai municipal amb caràcter
permanent? Hi ha possibilitat de què finalment es pugui destinar als usuaris de l’Esplai del
Jubilats? Preguem responguin aquesta última qüestió amb un sí o un no.”
El regidor delegat de Coordinació i Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu que com ja ha dit
en altres ocasions, volen aprofitar aquest espai per projectes d’emprenedoria i per a
productes de Km0, tenint en compte que actualment a Arenys de Munt no n’hi ha. També
volen que pugui servir per incentivar els productes primaris. Malgrat que també es pot fer
servir per altres temes que no tinguin a veure amb la Promoció Econòmica. En aquest sentit,
s’està treballant per al trasllat de l’Esplai de Jubilats i s’estan realitzant cursos de cuina
interculturals. La resposta de destinar el mercat a usuaris de l’Esplai és sí, doncs,
actualment, ja és així.

18. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PERQUÈ ES PRENGUIN MESURES DE
VIGILÀNCIA PER IMPEDIR QUE ES JUGUI AMB PILOTA DE FUTBOL A LA PLAÇA
DE L’ESGLÉSIA ALS NENS MAJORS DE 6 ANYS I A ADULTS.
_____
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La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Prec que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, perquè es prenguin mesures de
vigilància per impedir que es jugui amb pilota de futbol a la Plaça de l'Església als nens
majors de 6 anys i a adults.
Ja s’han produït varies queixes sobre aquesta problemàtica, algunes persones han estat
colpejades per pilotes de cuir, a algunes persones grans se les ha fet caure al terra. També
s’han fet precs i preguntes al Ple per solucionar aquesta qüestió. A la plaça hi ha un rètol
que recorda que els nens majors de sis anys no poden jugar a pilota. Amb un rètol no n’hi ha
prou perquè, malgrat això, no sembla que estiguem en via de solucionar aquesta situació, ja
que darrerament s’han tornat a produir situacions conflictives, amb nens més grans de 6 sis
anys, juntament amb alguns adults, jugant amb pilotes de futbol de cuir al mig de plaça.
Probablement aquesta problemàtica s’ha agreujat per les obres de la Pista de l’escola Sant
Martí, però justament per aquest fet s’hauria d’haver augmentat la vigilància i la prevenció.
Aquesta situació està provocant que persones grans evitin passar per la Plaça d'Església
per evitar riscos i perills. Nosaltres entenem que l’espai públic hauria de ser de tots i que des
del Govern s’ha de garantir aquest dret que tenen els vilatans.
És en aquest sentit que els hi volem demanar:
 Que es faci complir les normes de les quals ens hem dotat entre tots, especialment
en un lloc tan cèntric i tan utilitzat com la Plaça de l’Església.
 Que prenguin mesures de vigilància per impedir que es jugui amb pilota de futbol a
nens majors de 6 anys i a adults.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Som plenament conscients
d’aquesta problemàtica, que ve de molts anys enrere, per no dir de sempre. La policia local
fa vigilància puntualment i quan els serveis ho permeten, però creiem, i imagino que vostès
també hi estaran d’acord, que aquesta es una solució provisional, ja que aquesta tasca no li
correspon a la policia local, ja que la col·lapsaríem només amb això.
Estem treballant en diferents opcions per intentar reconduir el tema, com reforç de cartells,
possibilitat de tenir un agent cívic en les hores més problemàtiques i altres... Espero que
podem donar-hi solució en un termini no massa llarg.”

19. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE L’APARCAMENT DE VEHICLES A
DINS DEL PASSEIG DE CAN VICTORIANO.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidor Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre l’aparcament de vehicles
a dins del Passeig de Can Victoriano.
El passat 31 de març es va realitzar un esdeveniment esportiu al Parc de Can Jalpí, amb
una gran afluència de públic.
_____
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Alguns veïns ens han fet arribar unes fotografies, que adjuntem, en la qual es veu alguns
vehicles aparcats a dins del Passeig de Can Victoriano. En un principi en aquesta zona no
es pot aparcar, en el vial sí.
Ens consta que la Policia Municipal va poder observar aquesta infracció.
És en aquest sentit que els hi volem preguntar:
 Si es va multar els vehicles que van aparcar a dins del passeig?
 Quines actuacions es van fer per evitar aquesta ocupació?
 Com tenen previst que no es repeteixin infraccions d’aquests tipus?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “No consta cap denúncia per
l’estacionament en aquell espai, no obstant això, la informació que m’ha fet arribar la Policia
és que degut al nombre d’autocars i de persones que van assistir a aquest event i del
nombre d’efectius, no va ser possible fer la correcta vigilància de la zona d’aparcament, ja
que van prioritzar el trànsit i la seguretat.
Per altra banda, i com deuen haver vist, estem fent endreça de tot l’espai per tal d’organitzar
l’aparcament, millorar l’enllumenat i definir espais de vehicles i de vianants; dins aquesta
endreça, estem valorant la possibilitat de posar algun tipus de tanca o similar per delimitar
l’espai d’aparcament i el passeig.”

20. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE L’AFECTACIÓ QUE ESTAN PATINT
ELS PLATANERS DE CAN JALPÍ, DURANT EL PERÍODE DE NETEJA DELS
ARBRES AFECTATS PEL TOMICUS.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez i Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre l’afectació que estan
patint els plataners de Can Jalpí, durant el període de neteja dels arbres afectats pel
Tomicus.
El passat mes de març van començar les actuacions de neteja dels pins afectats per la
plaga del Tomicus a la zona de Can Jalpí.
Per realitzar aquestes tasques que consisteixen bàsicament en la tala dels arbres morts o
els que estan molt afectats, s’està utilitzant dues màquines específiques de grans
dimensions.
Aquesta maquinària al seu pas pel passeig de plataners està fent malbé alguns arbres
rascant-los i erosionant-los.
Malgrat que en uns s’han posat proteccions de fusta, considerem que aquesta mesura és
insuficient per protegir-los perquè s’han mogut aquestes proteccions i en molts altres no s’ha
arribat a posar aquests protectors.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
 Tenen previst prendre altres mesures de protecció més eficients?
 I com pensen recuperar aquests plataners del passeig de Can Jalpí?”
El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, diu textualment: “Aquestes ferides a
aquests arbres van ser detectades per part del tècnic de medi ambient, ell es va posar en
_____
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contacte amb el responsable de Diputació, així com el de la tala. Per part de la Brigada
Municipal es va fer una primera protecció, i la setmana passada, aquesta mateixa, es va
reforçar.
El problema és el gir de la màquina a l’entrar a l’espai adequat per emmagatzemar els
arbres talats, ja que cal protegir tot l’arbre degut a l’alçada, i per molta cura amb que es
passi, per l’alçada de la màquina, es rasca l’arbre.
Com he dit, ja hem demanat millores de protecció als responsables, no obstant això, que el
que farà serà evitar noves ferides, he encarregat al tècnic que miri quines mesures
“curatives” podem aplicar a aquetes ferides ja produïdes per tal d’un regeneració de la
escorça al mes aviat possible.”

21. PREC DEL GRUP PDeCAT PER MILLORAR L’ESTAT DELS BANCS DE
L’AVINGUDA JOAN XXIII.
La regidora Sra. Paituvi formula el següent prec:
“Els bancs que hi ha en aquesta zona i en d’altres del municipi presenten un estat molt
deplorable per manca de manteniment.
L’equip de govern ens anunciava que està en marxa el pla de pintura. Doncs bé, creiem que
seria molt convenient mirar de fer les actuacions corresponents per tal que el seu estat de
degradació no continuï i fer un llistat de tots els que hi ha a la població amb planificació
d’actuació en cada cas i els vilatans puguin aprofitar i gaudir d’aquest mobiliari.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Pel que fa al pla de pintura
que s’ha dut a terme i que encara no està enllestit, ens referíem a pintura viària, no obstant
això i pel que fa al manteniment de les peces de fusta de mobiliari urbà, aquestes ja fa anys
que es comencen a fer entre primavera i estiu, per tant, les tasques de manteniment
d’aquests bancs, com d’altres, es portaran a terme des d’ara i durant els propers dos o tres
mesos, en la mesura de disponibilitat de les tasques de la Brigada.”

22. PREC DEL GRUP PDeCAT PER MILLORAR L’ESTAT DE LES VORERES DE LA
PLAÇA DEL ZIAM.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
“Els veïns de la plaça ubicada entre les cases unifamiliars a la zona de Can Sala de Baix,
ens han fet arribar unes fotografies, que adjuntem, de l’actual estat de les voreres per culpa
de les arrels d’alguns arbres.
Com es pot apreciar en les fotografies, la vorera està força malmesa i si no s’hi fa cap
actuació aquest problema s’anirà agreujant cada cop més.
Aprofitem també per dir que ens han comentat que la il·luminació no era del tot òptima i que
per aquest motiu, també seria bo fer-hi una revisió.
I ja per últim, com hauran pogut comprovar, en cap punt hem anomenat el nom de la plaça,
ja que no tenim constància que el tingui, demanaríem que la Comissió del Nomenclàtor
pogués estudiar la possibilitat de posar-li un nom, i aprofitant que nosaltres vàrem presentar
una moció per proposar que és pogués posar el nom de la Sra. Muriel Casals a algun carrer
o plaça d’Arenys de Munt, i va ser aprovat pel Consistori, es contemplés com una de les
possibilitats.”
_____
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El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Prenc nota, i mirarem, junt
amb el cap de serveis, quines actuacions podem dur a terme per millorar aquest espai. Pel
que fa a l’enllumenat, ja he demanat a l’empresa responsable del manteniment, que miri on
es el problema i quina solució pot aportar per arreglar-lo.” Continua dient, pel que fa al
Nomenclàtor, que en prenen nota i ho traslladaran a la Comissió del Nomenclàtor, però cal
recordar que han d’haver passat 5 anys per tal de poder posar el nom d’una persona difunta,
segons normativa municipal.

23. PREGUNTA DEL GRUP PDeCAT SOBRE PER QUÈ S’HA TARDAT TANT DE
TEMPS A RESPONDRE A LES PETICIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES PER
DEMANAR LA NETEJA DE LA PARCEL·LA DE BOSC PÚBLIC ENTRE EL
PASSATGE I EL CARRER DE LES SUREDES.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“En el Ple de gener d’aquest 2017, el Partit Demòcrata vàrem fer la petició que es netegés la
parcel·la en qüestió.
L’equip de govern va entomar la petició i evidentment avui no reclamem que encara no
s’hagi fet, doncs fa poc temps des d’aquesta acceptació.
El que ens ha sobtat més, és que el veí que va presentar la instància per sol·licitar aquesta
neteja, ho va fer en data 25 de gener de 2016, que no obtenint cap resposta per part de
l’Ajuntament, es va dirigir al Síndic de Greuges de Catalunya qui va cursar una nova
instància informant al veí d’aquest procediment, i que en data 11 de juliol de 2016 li
comunicaven que tant bon punt tinguessin notícia per part de l’Ajuntament li farien saber. En
data 11 d’agost de 2016, el Síndic de Greuges es torna a dirigir al vilatà d’Arenys de Munt
per comunicar-li que, atès que no han rebut cap informe ni documentació per resoldre la
queixa, i havent-se superat el termini de temps legal per respondre el requeriment, tornen a
fer la sol·licitud a l’Ajuntament per tal que els facin arribar la informació de manera urgent, tot
recordant-li el deure de facilitar-la.
El 2 de febrer d’enguany, el Síndic de Greuges torna a fer la petició, ja que segueix sense
resposta.
Finalment, el 20 de març, el Síndic de Greuges es pot dirigir al vilatà d’Arenys de Munt
informant-lo que l’Ajuntament està estudiant les possibles solucions.
La pregunta que els volem fer, com poden preveure, és per quin motiu han tardat tant a
respondre la petició inicial del vilatà, estant, a més a més, recolzada per totes les peticions
esmentades per part del Síndic de Greuges?”
El Sr. Alcalde respon que avancem amb l’administració electrònica amb el ritme en el que es
pot, amb els mitjans personals i tècnics de què disposem. Aquesta petició va arribar per
Eacat al juliol, i no es va donar resposta dins de termini, que el Síndic dóna 10 dies, doncs
estàvem en termini de juliol i agost. Al segon requeriment, del mes d’agost, no indicaven a
quin expedient es referien, demanant l’Ajuntament aclariment, van respondre al mes de
setembre. Finalment, es va donar resposta al febrer 2017. Ens agradaria poder donar
resposta abans, però s’estan posant els mitjans per fer-ho. Agrairien que s’ajudés a fer la
tasca.

_____
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El regidor Sr. Campasol diu que la petició inicial del vilatà era de gener 2016, i val que
l’Administració sigui lenta, però tant? A més, ells en el seu moment van demanar tenir
constància de les instàncies que entraven a l’Ajuntament i encara no se’ls ha donat
resposta. Així, si no faciliten la informació, difícilment els podran ajudar.

24. PREC DEL GRUP PDeCAT PER MILLORAR ELS RIALS A LA ZONA DE L’ESCOLA
SOBIRANS, QUE DEGUT A LES PLUGES SEMPRE REQUEREIXEN
D’ACTUACIONS PER PART DE LA BRIGADA MUNICIPAL.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“És evident que cada cop que plou, tots aquells carrers, rials i rieres no asfaltades pateixen
un deteriorament amb el posterior manteniment necessari, més o menys urgent.
És per aquest motiu que en aquest punt i després d’haver començat els precs i preguntes
fent un repàs del poble des de la part baixa del municipi i anar pujant, ens volem centrar en
la zona compresa al voltant de l’escola Sobirans i la bassa de laminació.
També per ser més il·lustratius, els adjuntem algunes fotografies que tot seguit comentem.
El rial que hi ha just abans de l’escola Sobirans, sempre que plou una miqueta fort, provoca
que molta sorra que baixa per aquest rial, acabi dipositant-se al damunt de la vorera i la
carretera de Sobirans. Creiem que fent un arranjament en la part baixa d’aquest rial, ens
podria evitar l’obligada neteja i desplaçament de la brigada municipal.
Pel que fa a la bassa de laminació, just el rial que va per sota i que també poden veure en
les fotografies, cada cop que plou, l’aigua que hi baixa, el malmet. Fent necessari el
posterior arranjament a part que l’aigua va baixant pel camí de Sobirans provocant
desperfectes en el ferm. En aquest punt, es pot fer un trenca-aigües que desviï tota l’aigua
cap a la zona que hi ha just després de la bassa de laminació per tal que l’aigua sigui filtrada
per les reixes i d’aquesta manera conduïda directament cap al caixó del soterrament.
I en la mateixa zona, en el Rial de Can Cornei, observem que s’ha de tenir cura per evitar
que tots els elements que puguin ser arrossegats per l’aigua, no taponin l’entrada de la
recollida d’aigua del rial, com va passar amb aquells plàstics i com ara podem veure amb
moltes canyes que pràcticament ho han col·lapsat.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu textualment: “Pel que fa al rial de Sobirans,
des de Serveis Tècnics són conscients del problema, i estem mirant quina és la millor
solució a fi d’evitar aquests arrossegaments de terra.
Pel que fa a quest camí que vostès comenten al costat de la basa, i segons m’informen, és
un pas particular, per tant, és el propietari qui s’encarrega del seu manteniment, cal dir, que
amb aquest propietari sempre hi ha hagut bona col·laboració, com per exemple, amb motiu
de les feines al camí de Lourdes, es va fer servir com a camí alternatiu des de la piscina.
El rial de Can Cornell, precisament arran del ja anomenat embussament per aquell plàstic,
es va modificar la reixa per tant de minimitzar els possibles problemes. Les canyes que
apareixen a la fotografia, hi baixen de les vinyes i els rials cada cop que plou, i procurem
retirar-les tan aviat com en es possible, normalment el mateix dia si hi ha previsió de
repetició de pluges i potser en les següents 48 hores si no es el cas. Com segur entendran,
per seguretat, en cap cas es viable deixar aquesta bocana del rial sense cap tanca, que per
lògica, seria l’opció que evitaria aquestes acumulacions i possibles embussos.”

_____
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25. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planes vol tornar a treure el tema que ha començat a plantejar abans, i que ha
deixat d’explicar doncs semblava que molestava, donat que el Sr. Alcalde té potestat
d’ordenació del Ple, malgrat que considera que no sempre és igual de curós amb les
intervencions de tots els grups municipals. La intervenció era respecte a una branca del Pi
Gros que va caure, i que no va passar res, per sort, però podia haver passat, danys a
vianants o vehicles, i va ser retirada pels bombers quan un veí va trucar. En plens anteriors,
havia demanat que s’actués per part de la brigada per solventar el problema de la branca o
insectes que baixaven d’aquest pi, i no s’ha fet res a temps. També s’han demanat
actuacions en un pi prop de la Grober, on cauen pinyes, i una altra intervenció, en la que
tampoc s’ha fet res. Tot esperant que no passi res fins que s’actuï per part d’aquest equip de
govern. Demana més consideració respecte les propostes puntuals dels regidors de
l’oposició.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Li vull comentar al regidor Castillo, sobre el tema
de no deixar jugar a pilota a la plaça, que esperem que no haguem d'actuar com a vegades
passa desgraciadament, quan ja ha passat alguna desgracia personal. Perquè ja sabem que
per culpa d'algun cop de pilota ha caigut alguna persona gran i s'ha trencat alguna part del
cos. Però potser, pot passar alguna cosa més greu.
Sobre espai públic, aprofitant que el regidor Planas ha parlat dels fanals i el seu
manteniment, li vaig comunicar l'estat d'uns fanals de la Carretera de Lourdes, i encara
continuen igual.
I sobre el prec que ha fet el PDeCat, sobre el rial que es troba al costat de l'escola Sobirans,
que cada vegada que plou arrossega molta sorra, aquest tema ja el vam portar nosaltres a
ple una vegada, parlo potser de fa cinc anys.
És un problema que els veïns de la zona pateixen des de fa 10 anys.”
El regidor Sr. Castillo respon que els fanals ja ha indicat que s’hi està treballant i sobre el
rial, li diu que ja han posat fil a l’agulla.
La regidora Sra. Sánchez replica: “Vostè ha comentat que era un camí privat, però fins que
no s'arribi a un acord i s'arregli per part del propietari, el que demanen els veïns és que es
netegi. Si s'ha de netejar una vegada a la setmana, o quan toqui, però que no es deixi dues
setmanes la sorra a la vorera.”
El regidor Sr. Castillo li diu que d’acord.
El regidor Sr. Ximenis “Jiménez” diu textualment: “Només volia fer un aclariment sobre
aspectes tècnics: ‘Plàtan’ i ‘Plataner’ són sinònims. També es pot dir ‘Plater’. I és la forma
comú d’anomenar als ‘Platanus Hispanica’. Per tant, podem dir que a Arenys de Munt hi ha
molts ‘plataners’, que no fan bananes.”

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

