AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 14/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i dotze minuts del dia vint-i-dos de
desembre de dos mil setze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió
pública ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer,
els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria
Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel
Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes
Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En 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 el regidor En Ramón Planas i Freixas.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que com el regidor Sr. Planas s’ha
excusat, en el moment de les votacions el màxim serà de dotze vots. Avui és el dia de la
loteria, i encara que no hi hagi hagut sort, vol desitjar bona salut i bones festes a tots, doncs
el dia a dia no s’atura. Hem començat tard atès que s’ha debatut treure de l’ordre del dia el
punt 2, sobre la licitació del pàdel, doncs la documentació no s’ha tingut a disposició en
temps i forma; també s’ha afegit un punt en l’apartat de control per donar compte de
l’aixecament de l’objecció per l’encàrrec de gestió del servei de formació; i en la part de
precs i preguntes, s’ha retirat la pregunta núm. 19 del grup municipal CIU, a petició d’aquest
grup.
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. Jiménez explica el sentit del seu vot. Diu textualment: “Votarem en contra de
l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi com a regidors no adscrits,
ni tampoc acceptem que se'ns designi com a grup Mixt, ja que no hem marxat ni se'ns ha
expulsat mai de cap formació política i no estem d'acord a què aparegui amb aquesta
designació a cap acta, ni a les del Ple ni a qualsevol altra de l'Ajuntament.
No acceptem la denominació de regidors no adscrits, perquè parteix d'un informe
incorrectament fonamentat a nivell jurídic. Ja que a l'informe realitzat pel Cap dels Servei
Territorial d'Administració Local de Tarragona se li han amagat les nostres dues instàncies
de constitució de grup polític, de dates 3-07-2015 i 6-07-2015 (registres d'entrada 3701/2015
i 3703/2015 d'aquest ajuntament). La intenció clara d'amagar aquesta informació és la
d'aconseguir un informe que afavoreixi uns objectius polítics concrets del Sr. Rabasseda i de
la Sra. Ballester per intentar marginar-nos dins del consistori i privar-nos dels drets que
tenim reconeguts com a regidors a la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local i al
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Reial Decret Legislatiu 2568/1986, Reglament d'Organització i Funcionament i Regim
Jurídic.
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 i que ningú ha impugnat mai, vam complir els requisits legals
que determinen els article 24 i 29 del RDL 2568/1986 en data 3 i 6-07-2015 per ser al nostre
grup municipal i hauríem d'aparèixer a totes les actes de l'Ajuntament com a regidors per la
CUP.
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.
És per aquest motiu que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta i votarem en contra
de totes les actes no ajustades a la legalitat vigent que s'elaborin des de l'Ajuntament.
I dir que en els punts que presentarem 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, com a càrrecs
electes escollits per la CUP d'Arenys de Munt, i demanem que consti en acta i així ens
estalviarem de llegir-ho en les mocions i precs i preguntes que presentem.”
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, PSC, CIU i CUP; i dos vots en contra, dels regidors En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, per no estar d’acord amb aquesta
denominació.

2. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS
DE CLÀUSULES DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA
CONSTRUCCIÓ I PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE PISTES DE PÀDEL EN EL
TERRENY ANNEX AL PAVELLÓ POLIESPORTIU SITUAT AL SECTOR B5-ROALS.
Per acord en la Junta de Portaveus, es retira de l’ordre del dia del Ple.

3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA PLANTILLA DE TREBALLADORS I
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.
El regidor delegat de Coordinació i d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que en aquest Ple,
inicialment, havien de portar, ja fos en el Ple de novembre o en el de desembre, el
pressupost municipal 2017. En aquest pressupost el que també és fa, és aprovar l’annex de
personal. Per tant, els canvis que hi pugui haver en relació amb la plantilla, doncs fer
modificacions, sigui crear o no llocs de treball, dotar-los o no, en funció de les necessitats i
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les prioritats del govern municipal. El que es fa és aprovar el pressupost i l’annex de
personal, la plantilla, al mateix punt de l’ordre del dia. Tenint en compte que el pressupost
municipal estem aquesta setmana acabant de quadrar-lo, tenint en compte el context i les
limitacions que hem tingut i atès que el departament d’Intervenció no ha tingut personal
suficient per tirar endavant aquest pressupost, i atès que malgrat podem tenir majoria per
aprovar-lo, també es vol consensuar-lo amb els partits de l’oposició, d’igual manera com
s’ha fet amb les ordenances fiscals, el que planteja en aquest punt és, aprofitant una part de
la feina que ja s’havia iniciat de cara a l’annex de personal 2017, avançar i, almenys el que
pertocaria amb aquestes modificacions de personal, ja posar-ho en marxa en aquest punt de
l’ordre del dia. Una de les coses que planteja és una proposta d’iniciar l’endreça interna de
l’Ajuntament, doncs aquest ha de ser més eficient i eficaç i ha de redistribuir el
dimensionament de diversos departaments, i donat les limitacions normatives que
impedeixen no créixer en el Capítol I, es poden fer adaptacions que no vulneren la
normativa. Amb la dotació pressupostària de què es disposa i tal i com està la plantilla i la
relació de llocs, hi ha que no estan coberts. S’aniran dotant alguns llocs de treball, però
d’altres no, i dependrà del funcionament dels exercicis. El que s’intentarà és tenir totes les
places dotades, doncs actualment és impossible. Per tant, el que es fa ara és eliminar
places que no es poden dotar i que tampoc són necessàries per ser redundants, per
exemple, per tal de permetre la dotació d’algunes que sí que calen i no estan dotades:
recursos humans, comunicació, etc. Es suprimeix el tècnic mig de joventut, doncs ja n’hi ha
un, el càrrec eventual de confiança i una plaça d’agent de policies, de les dues que estan
vacants i no dotades. Així mateix, es proposa crear una plaça necessària que és un
administratiu a recursos humans, doncs actualment en aquest departament només hi ha un
tècnic, i cal un administratiu que li doni suport si es vol crear aquest departament. Si es
volguessin dotar totes les places vacants que és el que correspondria segons la normativa,
caldria dotar el pressupost de 300.000€ més, que evidentment no es tenen. Seguidament,
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la plantilla orgànica de personal contempla les següents places que es considera
que poden ser amortitzades segons el següent detall:
-

Una plaça d’agent de la policia local, grup de classificació C2, escala d’administració
especial, subescala de policia local.

-

Una plaça de tècnic mig, grup de classificació A2, escala d’administració general,
subescala de tècnic de grau mig.

-

Càrrec eventual de confiança, escala de comissionat.

Vist que és necessària la creació d’una plaça d’administratiu, escala d’administració general,
subescala administrativa, per a la gestió de recursos públics i recursos humans.
Vista la necessitat de crear un lloc de treball d’administratiu per a Intervenció/Recursos
humans per dur a terme les tasques administratives pròpies d’aquestes funcions.
Atès que la Diputació de Barcelona va proporcionar unes fitxes descriptives, així com els
quadres de retribucions d’aquest lloc de treball, les quals han estat adaptades a les
necessitats d’aquest Ajuntament.
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Vist l’informe 002/16 del tècnic d’Intervenció amb la fiscalització favorable de la Intervenció
municipal.
Vist que no és preceptiu informe de Secretaria en base a l’art. 47.2 LBRL per la tramitació
d’aquest expedient.
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord de
Ple, s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost, amb la creació de la
corresponent plaça de “Administratiu, escala d’administració general”, i el lloc de treball
corresponent a “Intervenció/Recursos Humans”.
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 12-12-2016, la Comissió Informativa proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’amortització de les següents places de la plantilla orgànica de treballadors
de l’Ajuntament:
-

Una plaça d’agent de la policia local, grup de classificació C2, escala d’administració
especial, subescala de policia local.

-

Una plaça de tècnic mig, grup de classificació A2, escala d’administració general,
subescala de tècnic de grau mig.

-

Càrrec eventual de confiança, escala de comissionat.

Segon.- Aprovar la creació d’una plaça d’administratiu, escala d’administració general,
subescala administrativa.
Tercer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs per la creació del lloc de treball
d’administratiu d’Intervenció/Recursos Humans, escala d’administració general, subescala
administrativa, amb una dedicació setmanal de 37,5 hores, forma de promoció per concurs
oposició i complement específic de 358,98 €, essent els requisits de titulacions els següents:
Batxillerat, FP II, CFGS o equivalent, per a la gestió de recursos públics
d’Intervenció/Recursos humans, aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva del lloc de treball
que figura a l’expedient i l’annex.
Quart.- Publicar aquest acord al BOPB i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal,
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Paituví, en representació de CIU, exposa, en base a tot el que ha explicat el
regidor Sr. Sánchez, que tot el que sigui organitzar i rendibilitzar i fer eficient una
organització és positiu, i, a més, del que es tracta és que cada lloc que es cobreixi sigui amb
eficiència. I, per tant, estan totalment d’acord i és la línia que seguirien d’estar en el Govern.
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La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Bon vespre a tothom, als que ens acompanyen
aquí a la sala de Can Borrell i als que ens escolten des de la radio. Vull aprofitar també ja
que aquest cap de setmana comencen les Festes de Nadal de desitjar a tothom unes bones
festes.
Sobre aquesta modificació de llocs de treball de la plantilla orgànica de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, en comissió informativa se’ns va comunicar que es volien endreçar llocs
de treball que estan vacants sense dotar i amortitzar algunes d’aquestes places vacants, o
sigui, eliminar-les perquè actualment no són necessàries i poder anar creant d’altres que
realment és necessiten per una bona organització i funcionament intern de l’ajuntament.
Es proposa al ple la creació d’una plaça d’administratiu amb una dedicació setmanal de 37’5
hores, que doni suport al departament de recursos humans i l’amortització de tres places
vacants.
Referent a les tres places que es volen amortitzar, una de tècnic mig, una plaça d’agent de
la policia local i el càrrec eventual de confiança, escala de comissionat, l’equip de govern és
el que veu de més a prop les necessitats del dia a dia del nostre ajuntament per prendre
aquestes decisions, però volem fer alguna puntualització sobre que s’eliminin aquestes
places.
Sobre l’amortització de la plaça del càrrec de confiança, estem d’acord, perquè en el ple
juliol del 2015 quan es va aprovar aquesta plaça, nosaltres vam votar en contra per no
trobar-la necessària ni prioritària i no ens vam equivocar quan ara és vol eliminar.
I referent a l’eliminació de la plaça de policia local, no estem en contra perquè sabem que en
municipis de menys de 10.000 habitant fins i tot no és obligatori disposar del cos policia,
però al nostre poble ja fa molts anys que el tenim molt implantat. I no posem en dubte que
aquesta plaça no és necessiti actualment, però de cara als vilatans pot sobtar que s’elimini
aquesta plaça quan fa pocs dies han sortit informacions a la pàgina web de l’Ajuntament
sobre diversos robatoris al municipi.
Però més enllà dels plantejaments que podem fer d’algunes decisions presses per l’equip de
govern, el que realment ens importa és que es gestioni bé el nostre pressupost municipal
que quedin cobertes totes les necessitats tan de servei cap al poble com de funcionament
del nostre ajuntament, i per tant el nostre vot serà favorable.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

4. PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT AMB ELS
PROPIETARIS DEL SECTOR B5-ROALS.
El Sr. Sánchez, com a regidor d’Economia i també com a President del Consell
d’Administració de GUSAM, exposa que és interessant generar més sòl industrial a Arenys
de Munt, però quan en aquest sector es va plantejar fer aquest sòl industrial, la rendibilitat
no era efectiva, doncs els costos eren molt elevats, i l’execució era molt cara, de tal forma
que no era viable. Donada la crisi econòmica, es va veure que calia modificar aquest
planejament, fent convenis per treballar opcions que fessin viable aquest sector, rebaixant
costos d’urbanització, entre d’altres. Tot aquest tema s’ha parlat amb els propietaris, i en la
comissió creada entre les parts es va acordar donar-se una any més per poder seguir
treballant al respecte. En el pressupost de l’any 2017, l’Ajuntament d’Arenys de Munt es
comprometrà econòmicament en contractar un suport per a GUSAM per poder donar sortida
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a aquest sector. Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Celebrada reunió en data 15-11-2016, de la comissió de seguiment del conveni urbanístic
del Pla Parcial B5 “Roals”, aprovat definitivament pel Ple de 8/04/10 i signat amb els
propietaris del sector al juliol del mateix any.
Considerant que la comissió ha acordat fer la proposta de prorrogar el conveni per 3 anys
més, a la vista que els seus treballs no estan finalitzats, sense introduir canvis en el seu text.
Considerant que l’aprovació i publicitat dels convenis urbanístics són competència del Ple de
l’Ajuntament en les condicions determinades als articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
I és per això que es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’annex al conveni urbanístic del Pla Parcial B5 de Roals, signat entre
l’Ajuntament i els propietaris del sector, en el qual es pacta una pròrroga de 3 anys, sense
introduir canvis en el seu text.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris
per donar executivitat a aquests acords.
Tercer.- Donar publicitat de l’acord al BOPB, al tauler d’edictes i al web municipal per general
coneixement.
Quart.- Que quan el present annex signat per les parts, serà enviat al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes. Així mateix, se’l donarà publicitat
del text íntegre a la web municipal.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Estem parlant d’una nova pròrroga d’aquest conveni
que es va aprovar en el Ple del 8 d’abril del 2010 i que es va prorrogar el 25 de juliol del
2013. Ara es proposa aquesta nova pròrroga per tal de tenir més temps per mirar
d’aconseguir fer viable aquest sector.
Tot i així, alguns propietaris qüestionen que es vagin allargant els terminis sense resoldre el
veritable problema, també es queixen que durant aquests tres darrers anys no s’hagi fet
gran cosa i que gairebé han estat un any sense fer cap reunió. Tot i que és cert que s’han
fet reunions, aquestes han estat dilatades en el temps i, consideren, que no s’ha avançat en
buscar una solució a aquest problema.
Es fa evident que la part industrial del sector no és viable i el sector residencial si que ho és.
Això dificulta la solució, ja que s’haurien de separar els dos sectors, l’industrial i el
residencial, davant de la dificultat d’aconseguir que els dos sectors siguin viables al mateix
temps.
Una solució que es planteja és la reducció del sector industrial, desclassificant sòl
urbanitzable i tornar-lo a convertir en sòl no urbanitzable o rústic. Malgrat això, una vegada
es concreti aquesta solució entre els veïns i l’Ajuntament encara haurà de ser aprovada pel
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Departament de Política Territorial de la Generalitat. Que serà un nou entrebanc que s’haurà
de superar.
De moment, els contenciosos estan en suspens, tot i que els propietaris els van mantenint
perquè no prescriguin.
Veiem que hi ha la intenció de fer reunions més sovint, cada tres mesos. Esperem que sigui
així, ja que l’única manera de resoldre aquest atzucac és treballant conjuntament
l’Ajuntament i els propietaris.
Nosaltres volem preguntar si als propietaris, que es queixen que estan pagant un IBI molt alt
tot i que no poden desenvolupar el sector, se’ls hi està aplicant el coeficient reductor del 0,60
del valor cadastral, en el pagament de l’IBI, com a sector no desenvolupat.
I també volem preguntar si tots els propietaris estan al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
Ens agradaria que ens responguessin aquestes dues preguntes.
Votarem a favor perquè entenem que l’única solució possible passa per continuar treballant
conjuntament de forma intensa i per fer-ho s’ha de prorrogar el conveni.”
El Sr. Alcalde indica que les seves preguntes són temes col·laterals al punt que es tracta
avui, que és només la pròrroga del conveni, en els mateixos termes en els propers 3 anys,
malgrat tot, si es poden resoldre en aquest mateix Ple, es resoldran.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, textualment: “Justament aquest punt de
l’ordre del dia és un dels més complexes dels que es presenten avui; per dos motius, primer
per l’apartat econòmic, ja que urbanísticament té un cost molt elevat en aquests moments i
segon per la necessitat d’arribar a entesa entre totes les parts afectades, ajuntament i
propietaris del sector B5-Roals.
Des de què es va aprovar definitivament el projecte l’abril de 2010, no s’ha pogut resoldre.
Es va fer una pròrroga del conveni el 2013 i avui es torna a portar al plenari per votar una
nova ampliació en el temps. Tot i qüestionar, per part d’alguns propietaris, la necessitat
d’aquesta pròrroga, certament, en aquests moments no es pot fer altra cosa que no sigui
apostar per aquesta via i cercar la millor manera per resoldre aquest problema.
Així doncs, el nostre posicionament serà favorable.”
El regidor Sr. Sánchez dóna les gràcies pel suport, i indica que voldria donar resposta a les
seves preguntes, però per no ser inexacte, li vol donar resposta en breu.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Cap problema, ja em donarà la
resposta al proper Ple. Més que res, és que aquest és un problema important també per
saber, atès que els propietaris es queixen que paguen molt d’IBI, si se’ls hi està aplicant el
coeficient reductor, ja no tindrien tants motius de queixa.
Per altra banda, si hi ha propietaris que no han pagat les seves quotes, potser se’ls hi hauria
de donar un toc perquè les paguin. Ja serien conceptes contradictoris entre ells mateixos.
Ja ens donaran la informació i pensem que és important que tothom la tingui, és una qüestió
de transparència.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.
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5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEMANIAL DELS TERRENYS PER INSTAL·LACIÓ D’UN
CENTRE REPETIDOR DE TELEFONIA MÒBIL MULTIOPERADORA.
La regidora delegada de Comunicacions, Sra. Ballester, diu textualment: “De MOVISTAR i el
servei que la companyia Telefónica Móviles España ofereix al nostre poble hem parlat moltes
vegades al Ple i aquest Govern n'ha parlat també en altre espai públics, com al web o la
ràdio. No m'estendré en exposar els antecedents. Fent un resum molt breu, recordo que
aquesta companyia té pendent construir un centre emissor en terrenys públics, prop del
Cementiri, concretament, perquè li va estar adjudicada una concessió administrativa
demanial; mentre no ho està fent, utilitza una ocupació de l'espai amb un equipament
provisional que, amb molta freqüència i gravetat, afecta al servei que ofereix en el nostre
terme municipal.
El període de provisionalitat fa més de 5 anys que dura i fa més de 3 anys que la companyia
és titular de la concessió administrativa que l'obliga a instal·lar l'antena en condicions.
Els imports que ha de pagar la companyia per l'ocupació de l'espai, per una banda, i per la
concessió, per altra, des dels inicis al 2011 no van ser satisfets fins al juliol de 2016. Els
endarreriments van produir reclamacions i ja s'ha practicat una sanció per incompliment de
contracte que tampoc ha estat pagat i està en fase executiva.
S'han celebrat reunions, s'han acordat terminis i s'han facilitat les coses entre l'ajuntament i
la companyia per tal de millorar aquesta provisionalitat i al mateix temps accelerar els
treballs per tenir a punt una antena amb totes les garanties.
Sempre s'ha fet des de l'òptica de minvar les molèsties i perjudicis que ocasiona aquesta
mala pràctica de la companyia als usuaris, amb talls recurrents del servei de més de 48
hores.
Ha arribat l'ocasió de fer valer també els drets contractuals que té el conjunt de la població
d'Arenys de Munt representada en el seu ajuntament, amb Telefónica Móviles España i
resoldre el contracte que està incomplint que a més ha generat danys i perjudicis perquè fa
més de 3 anys que no disposem de l'antena que vam adjudicar.”
Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que per resolució d’alcaldia presidència de data 24-3-2014 s’adjudicava, a l’empresa
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, la concessió administrativa demanial de terrenys per a la
instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil multioperadora a Arenys de Munt, per un
import de 5.200,00 €, de cànon anual, fent un total mínim de 78.000 euros per tot el període
de la concessió (màxim 15 anys). L’inici del contracte serà el dia 1-4-2014, i tindrà una
durada de 15 anys. S’informa que el pagament del cànon és compatible amb el pagament
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general, regulada en l’Ordenança
Fiscal número 24 aprovada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt. El contracte es va signar en
data 25-3-2014.
Vist que s’ha intentat contactar amb l’empresa TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA per tal que
iniciés l’execució del contracte des de llavors, sense que a hores d’ara, s’hagi procedit a fer
cap actuació.
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Vist que a data 1-7-2016 TELEFONICA fa l’ingrés dels imports liquidats en concepte
d’ocupació de la via pública (2011-2016) i dels cànons endarrerits (2014-2016), sense
abonar la sanció per incompliment de contracte de 1.001€, que està en fase executiva.
Vista la normativa aplicable.
Vist l’informe jurídic emès en data de 2-12-2016, que s’adjunta a l’expedient.
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 12-12-2016, la Comissió Informativa proposa
al Ple, el següent:
Primer.- Resoldre l’adjudicació efectuada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de
data 25-07-2013, a l’empresa TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, de la concessió
administrativa demanial de terrenys per a la instal·lació d’un centre repetidor de telefonia
mòbil multioperadora a Arenys de Munt, per un import de 5.200,00 €, de cànon anual, fent
un total mínim de 78.000 euros per tot el període de la concessió (màxim 15 anys), doncs ha
incorregut en mora en l’execució de la concessió, degut a què des de què aquesta va ser
adjudicada, encara no s’ha iniciat l’obra d’instal·lació de l’antena de telefonia mòbil (arts.
196.7, 197.1, 206 LCSP i 261.3 ROAS). La resolució de la concessió haurà de ser acordada
pel Ple de l’Ajuntament.
Segon.- Atorgar un termini d’audiència a TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, de 15 dies
hàbils, per tal de al·legar allò que consideri oportú. Finalitzat aquest, es donarà per
finalitzada la contractació per incompliment de l’adjudicatari.
Tercer.- Valorar els danys i perjudicis que aquest incompliment ha generat a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, per no poder disposar d’una antena de telefonia fixa i amb concessió tal i
com va ser adjudicat (art. 198.1). Aquests també aniran a càrrec de la garantia dipositada.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, a la
Intervenció municipal i al Dpt. de Serveis tècnics, als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Tarres, en nom del grup CIU, diu textualment: “Bon vespre a tothom. Gràcies
Sr. Alcalde. Des del nostre grup municipal sempre hem defensat ajustar-se a la normativa
vigent, i en aquest cas, entenem que l’equip de govern ha pres mesures per fer complir la
legalitat en una situació anòmala que s’estava produint des de fa temps.
És per això que hi votarem a favor.”
El Sr. Alcalde dóna les gràcies per la síntesi.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Avui es porta a Ple la resolució de l’adjudicació
de la concessió dels terrenys municipals a l’empresa Telefònica.
S’ha arribat a aquest punt, pels continus incompliments per part de l’empresa de telefonia
amb l’ajuntament des de què és va signar el contracte.
Tal com se’ns informa en l’expedient del Ple, la falta de compromís i serietat ja va començar
des de què Telefònica es va presentar a aquesta licitació.
_____
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El 20-6-2011 l’ajuntament autoritza a l’empresa la instal·lació d’una antena provisional fins
que s’instal·li la definitiva. Tres mesos després encara no s’havia aportat la documentació
requerida per a l’atorgament de la llicencia. Degut a aquest incompliment, en el mes de
febrer del 2012 es denega la llicència per l’antena provisional.
Fins el mes de juliol del 2013 no es va presentar tota la documentació requerida de la
licitació.
Però aquesta deixadesa per part de Telefònica no acaba aquí. Se l’hi va haver de fer
diversos requeriments de la garantia definitiva, perquè no la feia efectiva.
Però el que trobem molt greu és que a data d’avui no s’ha iniciat l’execució del contracte,
malgrat tots el requeriments, el que està ocasionant uns danys i perjudicis tant a
l’ajuntament d’Arenys de Munt, com als usuaris del servei per la deixadesa i poca serietat de
Telefònica.
I tot això ho fa una empresa que és la primera en telefonia d’Europa i la cinquena a nivell
mundial.
També li demanem a la regidora competent que actualment porta aquest tema, que si
encara hi ha quotes pendents de pagament del cànon per adjudicació demanial i quan s’està
pagant per l’ocupació de l’espai públic que fa l’antena provisional.
El nostre vol serà favorable a aquesta resolució.”
La regidora Sra. Ballester exposa que, actualment, el que està pendent de pagament són els
1.001€ de la sanció per impagament del cànon.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE BENESTAR SOCIAL.

PER

A

El Sr. Alcalde comenta que canvia el títol de l’ordre del dia per: subvencions de benestar
social i no sobre l’IBI.
El regidora delegada de Benestar Social, Sra. Castillo, diu textualment: “Per primera vegada
aquest Govern i també d’acord amb els partits de l’oposició hem elaborat una altra línia
d’ajuts que mai abans havia existit i que, evidentment, ajudarà a les persones i famílies amb
una economia complicada i difícil.
Sobre aquest ajut relacionat amb les persones que tenen dificultats econòmiques per fer
front a determinades despeses, com per exemple l’IBI, es valorarà des de Serveis Socials
després que ens hagin fet la sol·licitud.
Vull posar en valor i agrair la presència i la col·laboració de tots els partits polítics del
consistori a l’hora d’elaborar el document mitjançant el qual es podran atorgar aquests ajuts.
Pel consens obtingut, per posar els criteris que poden afavorir més i millor a les famílies i per
contribuir així en la millora d’un moment en què les circumstàncies fan que moltes persones
del nostre poble els costa assumir determinades càrregues econòmiques.
Com sabeu hi ha dues línies d’ajut:
I)
Ajuts a persones amb dificultats econòmiques que reuneixin els requisits establerts
en les presents bases.
_____
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II)

Subvenció en cas de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes
de força major.
Hem acordat condicions i requisits:
I) Subvencions per al pagament de l’IBI per a persones amb dificultats econòmiques
Podran sol·licitar l’ajut les persones que reuneixin els requisits següents:
a) Ser propietari/a i/o usufructuari/a de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu
de l’IBI), en la data de meritació de la quota subvencionada.
b) Límit d’ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona
contribuent al mateix domicili:
Hem agafat l’IPREM, que és l’Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
Nombre de
Persones Empadronades
1

Llindar ingressos (bruts/any )
2* IPREM

12.780,26€

2

2,3*IPREM

16.614,34€

3

2,6*IPREM

21.598,64€

4

2,9*IPREM

28.078,23€

5 o més

3,2*IPREM

36.501,70€

c) Estar empadronat/da al municipi d’Arenys de Munt en la data de meritació de la
quota subvencionada.
d) No ser titulars ni el sol·licitant ni els convivents de cap altra propietat que el propi
habitatge i com a màxim una plaça d’aparcament i un traster (independentment de si
consten junts o separats en la referència del cadastre). Aquestes propietats han
d’estar situades dins el terme d’Arenys de Munt
e) Que el nombre de vehicles de tracció mecànica de les persones empadronades al
domicili sigui com a màxim de dos.
 La quantitat a subvencionar, tal i com van acordar serà del 50% sempre i
quan no se superin els 257€, que ve a ser el 50€ més o menys de la mitja de
l’import del que paguen la mitja dels contribuents.
 Una variant introduïda en relació a la convocatòria per tal d’afavorir a les
persones a les quals va destinat l’ajut és que volem convocar al primer
trimestre del 2017, a ser possible, per donar l’ajut relacionat amb l’IBI que ja
han pagat els usuaris de l’any 2016.
 Això els permetrà poder disposar d’aquets diners per pagar l’IBI del 2017 i
entenen que és una gran avantatge.
Perquè com sabeu, primer han de pagar l’IBI i després demanar l’ajut, doncs d’aquesta
manera ja tindran l’ajut per poder fer front al 2017.
Com en d’altres tipus d’ajuts que venim fent, s’ha creat una Comissió Qualificadora, òrgan
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, de la que formarà part un representant de cada partit polític i
per tant podran valorar amb transparència l’atorgament de l’ajut.
Des del Govern complim amb el compromís de què qui menys té pugui pagar menys i sentirse recolzat en un moment de vulnerabilitat.”
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
Seguidament, llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016 i ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que des de la Regidoria de Benestar Social es vol donar ajuts per a famílies amb
dificultats econòmiques que compleixin certs requisits, i que aquests compleixen amb les
finalitats definides en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat, finalitats que s’han recollit
en el text de les Bases que es porten a aprovació.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria del
procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Essent la voluntat d’aquest govern que les Bases que es porten a aprovació, en tant que han
cercat el consens amb els diferents grups polítics, tinguin caràcter de permanència en el
temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin en un moment
posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que de manera específica s’ha valorat la conveniència de superar la regla general
prevista en l’art. 9 de l’Ordenança, segons la qual normalment les subvencions no haurien
d’excedir del 50% del cost de l’activitat, i elevar aquest percentatge fins un 90% per garantir
el màxim ajut a les persones i col·lectius més desafavorits del municipi puguin portar-se a
terme amb el finançament necessari.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
Essent la competència per a l’aprovació d’aquestes bases reguladores del Ple d’acord amb
el que estableix l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Vista la proposta de la Regidora de Convivència de data 15-12-2016, la Comissió
Informativa proposa l’adopció dels següents acords:
_____
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Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions en matèria de
Benestar Social, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de
les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Sense entrar en si la
legislació és nostra o ens ve donada, que és un altre gran tema, per cert; el sistema
impositiu (mai més ben dit) que tenim és injust des del més profund de la seva lògica,
sobretot per la rigidesa i manca de capacitat d'adaptar-se a la realitat crítica que moltes
famílies estan vivint, mereixedores sense dubte de facilitats i ajudes per subsistir.
Es veu la profunditat d'aquest injustícia quan per paliar els greuges que aquesta rigidesa
provoca, es condemnen les mesures alternatives que de manera creativa però sobretot
solidària, proposen els municipis, les administracions més properes a les veïnes i veïns que
estan patint per posar un plat a taula.
Vostè guanya, Sr. Tarrés, no és permès bonificar l'IBI a qui més ho necessita de manera
directa, clara i diàfana; perquè no està permès posar en qüestió un sistema tributari que a la
pràctica perpetua la diferència de classes. Cal fer-ho, com advertíem en el Ple passat, amb
subterfugis.
Això és, com dèiem, injust.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Un cop
més, no hem rebut tota la documentació sobre aquest punt de l’ordre del dia fins aquest
matí, el mateix dia de la celebració del Ple. I un cop més s’ha vulnerat els drets del regidors i
regidores d’acord amb l’article 46.2 b) de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim
Local i l’art. 98 b) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on estableix que dins el
període de convocatòria plenària, la documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l’ordre del dia que ha de servir de base per al debat i votació, ha d’ésser a disposició dels
càrrecs electes a la Secretaria de la corporació abans de l’expedició de la convocatòria.
Però, com si això fos poc, el motiu del retard en tenir l’expedient definitiu i complet a
disposició de tots els regidors i regidores, és degut a què la proposta inicial d’aprovació de
les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions sobre l’Impost de béns immobles
no s’ajusta a la Llei. Fet que el nostre grup municipal ja vam posar de manifest al passat Ple
extraordinari celebrat al 30 d’octubre, i que en la primera comissió de treball de les bases de
subvencions a l’IBI vam tornar ha manifestar-ho, recordant la sentència del Tribunal Suprem,
de 19 de Maig de 2014, on ho deia clarament.
En aquesta mateixa comissió de treball, la regidora Àngels Castillo es va comprometre a
demanar un informe de legalitat, tot i que va assegurar que no hi havia cap problema de
legalitat segons li havien informat els tècnics de l’Ajuntament. Volem pensar que la regidora
parlava per desconeixement i no amb la intenció d’enganyar-nos, ja que com s’ha demostrat
posteriorment, la proposta inicial que es volia dur al Ple no s’ajustava a la normativa vigent.
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És per això que volem agrair, un cop més, la bona feina realitzada pels serveis tècnics de
l’Ajuntament i que hagin aconseguit obrir els ulls a l’equip de govern. Tot i que el nostre grup
municipal ja portés més d’un mes predicant al desert...
Tampoc entenem perquè a la comissió informativa de la setmana passada, on no constava a
l’ordre del dia, es va voler entrar aquest punt per urgència quan encara no hi havia cap
informe tècnic que es pronunciés sobre la legalitat de subvencionar l’IBI. Suposem que és la
forma d’actuar que està acostumat aquest equip de govern. Ràpid i malament.
Des del nostre grup municipal hem defensat sempre la col·laboració público-privada, és a
dir, si un servei ja l’està realitzant un ens privat, col·laborar-hi i no fer-li la competència. És
per això que en la comissió de treball es va proposar fer un conveni de col·laboració amb les
entitats socials del poble, com poden ser Càritas i Creu Roja. Entitats socials amb un llarg
bagatge contra la pobresa alimentària, pobresa infantil, pobresa farmacològica, pobresa
energètica, etc., tot i tenir recursos limitats, i on es posa en valor la tasca que realitza el
voluntariat.
Lamentablement, no només no es va veure amb bons ulls realitzar convenis de col·laboració
amb les entitats socials del poble, sinó que es va posar en dubte la bona assignació dels
recursos econòmics que se’ls hi atorgués.
Justament, el passat 2 de novembre el diari el Punt Avui, sortia una noticia on feia referència
a la quantitat de diners que havien destinat aquestes entitats a lluitar contra la pobresa
energètica. On el 2015, Càritas hi havia destinat 123.000 euros i Creu Roja 91.190 euros
durant l’any 2015, només a la ciutat de Barcelona.
Tot i així, podem arribar a entendre que per motius ideològics l’equip de govern no vulgui
col·laborar amb les entitats privades, encara que siguin sense ànim de lucre. En aquest cas,
cal crear unes bases reguladores per donar subvencions per temes de benestar social, quan
ja hi ha una regidoria de Benestar social que canalitza aquests els ajuts a persones i famílies
en situació de vulnerabilitat social?
Recordo que el 5 de maig del 2015 es va aprovar en aquest Ple el Reglament Municipal de
Prestacions Econòmiques de Caràcter Social i Urgent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. On
el seu article 2. “Modalitats de Prestació” en el seu apartat e) “Carència o insuficiència de
recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge habitual i/o despeses derivades del
mateix”; i més concretament en el apartat e.3) “Despeses puntuals per a facilitar l'accés o
manteniment de l'habitatge: pagaments puntuals de quotes hipotecàries o de lloguer, etc.” Ja
deixa la porta oberta a què es pugui rebre ajuts per pagar el rebut de l’IBI.
I si es creu que aquestes ajudes no arriben a tots els col·lectius en situació de risc, i algun
cas en concret pot quedar-ne fora, modifiquem aquest reglament perquè sigui inclusiu enlloc
de duplicar-lo. Aquesta és l’eficiència de l’equip de govern, que presumia el Sr. Alcalde en el
passat Ple? Més feina pels tècnics de Benestar Social per arribar les ajudes a la mateixa
gent?
En definitiva, molt soroll per no res.
Al final, aquestes bases reguladores s’aprovaran i l’equip de govern ja tindrà la notícia que
buscava dient que subvenciona l’IBI de les persones amb pocs recursos i de passada
tapant-se les “vergonyes” de la pujada de l’IBI del 7,58% que volen aplicar per l’any que ve.
En tot cas, nosaltres no participarem d’aquesta comèdia i el nostre vot serà en contra.”
El Sr. Alcalde diu que donat que li ha fet una al·lusió directa, ja li respondrà.
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El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Aquesta és una de les propostes que vam
presentar, quan es van treballar les Ordenances Fiscals, per abstenir-nos i acceptar la
pujada de l’IBI. En aquest sentit vam coincidir amb altres grups municipals.
Estem satisfets que s’hagi treballat amb rapidesa per part de la Regidoria de Benestar Social
per aconseguir unes Bases Reguladores, treballant-les buscant el consens de la resta de
formacions polítiques.
En aquest sentit estem satisfets, tot i que avui hem acabat rebent canvis en els documents
que formen l’expedient i s’hagi canviat el títol de la proposta, que ara és ‘Bases de
subvencions en matèria de Benestar Social’.
Pensem que aquestes Bases són necessàries per ajudar a les famílies del poble que s’han
trobat amb una situació sobrevinguda de pobresa, per la situació econòmica actual tan
canviant i precària, que pot provocar que una família passi en molt poc temps d’una situació
d’una certa normalitat i estabilitat, amb treball, a una situació de pobresa sobtada per un
acomiadament o una finalització de contracte inesperat que redueixi dràsticament els seus
ingressos.
El nostre vot serà favorable, pel que significa que, per primera vegada a Arenys de Munt,
tinguem unes subvencions que plantegin ajudar a famílies amb dificultats per pagar els
impostos i per les formes en com s’ha treballat, ràpid, buscant el consens i acceptant
propostes de tothom. I això ho volem destacar, que s’hagi buscat el consens i que s’hagi
acceptat propostes de tothom.
Entenem la rapidesa en l’elaboració de les bases per poder-les tenir apunt quan abans
millor, tot i això, volem continuar fent aportacions que puguin millorar el reglament de cara a
un futur.
Destacarem, primer, unes qüestions de concepte general, que ja hem comentat a la regidora
però que pensem que hem de continuar plantejant com a millores a tenir en compte i perquè
quedin recollides de cara al futur:

Les "subvencions" per pagar l’IBI a qui té un immoble no haurien de ser superiors a
les "subvencions" a qui no té immoble per a pagar el seu lloguer. En aquest sentit hauríem
de contemplar en aquest Reglament les "subvencions", en igualtat de condicions, per a
aquelles famílies que viuen de lloguer. D’entrada pot semblar més necessitada una família
que està a lloguer que qui està en propietat; només d'entrada, però no se'n pot prescindir
d’intentar ajudar a les dues formes actuals de residir, també haurien de contemplar el
lloguer, perquè al final l’IBI s’acaba repercutint al llogater.

La realitat del carrer és que hi ha persones propietàries que certament tenen
dificultats econòmiques. Les ajudem? Sí. Aquestes persones propietàries acostumen a ser
persones grans amb una casa vella, però gran (més gran que un pis normal) i que acostuma
a ocupar la finca sencera. Aquestes persones, dites "amb dificultats econòmiques",
acostumen a tenir uns hereus que estan esperant a poder disposar plenament d’aquesta
propietat. A més, aquestes persones amb dificultats econòmiques, acostumen a ser
propietaris en plenitud, sense càrregues hipotecàries. En aquest sentit, ens podem trobar
que els hereus tinguin disponibilitat econòmica i que puguin acabar rebent un habitatge
sense càrregues hipotecaries, però que hagi rebut l’ajuda de tot el poble per pagar els seus
impostos. Mentrestant, hi ha moltes famílies que han d’afrontar hipoteques i les paguen,
malgrat que els hi representi importants dificultats econòmiques. Per tant, pensem que seria
just i necessaris que els hereus poguessin pagar l’IBI o poguessin hipotecar una part de
l’immoble per pagar-lo, abans de rebre subvencions per aquest fet. El deute final, si realment
en queda, que el liquidin els hereus, que segurament no els haurà sabut gens de greu
l'herència rebuda (ni que sigui amb un petit deute). Hauríem de contemplar que haurien de
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ser aquests beneficiaris diferits (i familiars molt directes i molt interessats) els que han de fer
el primer ajut al seu parent "amb dificultats econòmiques" i no pas l'erari públic. Per tant,
hauríem d’evitar afavorir amb diners de tots a aquests beneficiaris finals, hereus dels
propietaris.

També hauríem de tenir en compte el valor cadastral dels habitatges als quals se'ls
hi fa aquesta "subvenció", no només els ingressos actuals. No sigui que estiguem donant
subvencions per habitatges que tinguin un valor cadastral altíssim. Pensem que d’alguna
manera el valor cadastral hauria d’entrar en la formula de càlcul de les subvencions a rebre.

En el cas de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per un motiu de
causa major, o sigui que hagin estat declarades ‘en ruïna’, hauríem de pensar que no és una
situació puntual, sinó que els tràmits per restablir l’habitatge a la situació original trigaran
alguns anys. Per tant, la declaració de ruïna hauria de comportar la revisió total del valor
cadastral a la baixa i adaptant-lo al valor del solar, que no desapareix. Corregir el valor
cadastral a la baixa ja comporta directament abaixar l'IBI i d'aquí ja surt la "reducció" de
l'import de l'IBI. A efectes pràctics hauria de reduir-se gairebé fins al valor del sòl, ja que
aquest no desapareix, i no caldria fer una subvenció per aquesta qüestió. Potser el que
hauríem de regular és que la rebaixa del valor cadastral es fes a instàncies de l’Ajuntament,
prèvia petició del propietari.
Unes altres qüestions més concretes sobre les Bases que també plantegem amb l’ànim de
millorar-les:

En el Punt 3r I) b), apareix el barem de càlcul d’ingressos, plantejats sobre l’IPREM
(Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples), però no apareix cap xifra actual. Pensem
que hauria d'aparèixer per una qüestió de transparència i d’informació. Actualment és de
532,51 euros mensuals, per 14 pagaments anuals. I és una xifra que es manté intacta des
del 2010.

En el Punt 4t I), havíem dit que el valor màxim a subvencionar seria de 257 euros per
immoble. Veiem que no apareix a les Bases. Ara com ara aquesta informació queda amb
una certa indefinició.

I finalment vam dir que introduiríem una clàusula final de revisió de les Bases de cara
al proper any, després de veure com evoluciona la seva aplicació, per poder-les continuar
millorant.
Com hem dit abans, estem satisfets de l’elaboració d’aquestes Bases i de la forma ràpida
com s’ha treballat des de la regidoria. Unes bases que tenen punts on, com sempre, es pot
millorar, per evitar discriminacions i per evitar que hi hagi veïns que es puguin aprofitar de
l’esforç contributiu que fan la resta, però continuarem treballant i a nosaltres sempre se’ns
podrà trobar amb propostes en temes socials i de qualsevol altre tipus.”
La regidora Sra. Castillo vol agrair al Sr. Ximenis i a la Sra. Sánchez la seva participació
activa en col·laborar per millorar aspectes de benestar social i que cal plantejar-se la filosofia
del consistori: volem o no ajudar als vilatans que ho necessiten? I deixar-nos de temes més
administratius i burocràtics. Però bé, respecte les seves propostes, les estudiaran. Respecte
els màxims de l’IPREM i els imports màxims de subvenció i al pactat que figurés que calia
revisió anual, per tal que les bases puguin tenir una durada més llarga a un any, aquestes
dades figuraran a la convocatòria, doncs així poden variar cada any. Aquest any seran els
imports que s’han treballat, tal i com es va pactar, i així es marcarà en la convocatòria.
Enumera els imports de la taula següent, doncs així constaran en acta i podrà comprovar
que es corresponent amb el document que es va treballar conjuntament:
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Nombre de
Persones Empadronades
1

Llindar ingressos (bruts/any )
2* IPREM

12.780,26€

2

2,3*IPREM

16.614,34€

3

2,6*IPREM

21.598,64€

4

2,9*IPREM

28.078,23€

5 o més

3,2*IPREM

36.501,70€

En relació amb l’exposició del Sr. Tarrés, afirma que han rebut tard els informes jurídics i
d’Intervenció, que confirmen que les bases són legals, i s’ha estat estudiant fins el final, i
confien que si els tècnics informen favorablement, és perquè no hi ha cap problema de
legalitat. Creu que només votaran en contra d’aquesta aprovació per un tema de formalitat,
doncs en el document de les bases han participat i estaven consensuades. I per això, no
voldran donar suport a les persones que ho necessiten d’Arenys de Munt. Respecte la
signatura de convenis de col·laboració pública-privada, que mencionava Càritas i Creu Roja,
que els passéssim a ells fer aquestes subvencions de l’IBI, li agradaria saber com creu ell
que farien aquestes entitats la valoració d’aquests usuaris. Entén que la valoració de
l’atorgament d’uns ajuts, ha de ser molt acurada i que l’ha de fer l’Administració pública. És
una garantia de seguretat.
I respecte que podien haver inclòs aquests ajuts en el reglament d’ajudes aprovat fa uns
anys, dir que allà hi havia uns criteris purament socials, i aquestes bases inclouen altres
criteris. A més, no veu el problema de tenir dues bases separades i amb criteris concrets, i
amb comissió qualificadora concreta.
El Sr. Alcalde, per al·lusions, convida al regidor Sr. Tarrés que expliqui per què considera
que aquest govern és ineficient. Li pregunta si pot aportar, en el cas que ens ocupa, alguna
dada que demostri aquesta ineficiència o només és un criteri de vostès? Els diuen que són
ineficients perquè no han rectificat l’altre reglament, però la regidora de Benestar Social ja
ha dit que no era possible, tècnicament, ficar-ho en el mateix reglament. No obstant això,
estarà encantat de participar en un debat d’eficiència en l’administració pública, sempre que
sigui amb rigor.
El regidor Sr. Tarrés, per al·lusions, diu que començarà per ordre invers, començant pel Sr.
Alcalde. Ja li he dit en què són ineficients: s’estan duplicant els processos. Eficient és ser
eficaç amb el menor cost possible. Tenir dues bases de subvencions, aquestes i el
reglament, és ineficient i hi ha duplicitat. A més, si diu que no es pot ajuntar perquè s’està
subvencionant l’IBI, s’està contradient, doncs els informes parlen de subvencions de
benestar social. No sap què s’està subvencionant, si no s’ajusta a la legalitat. Han demanat
a la Junta de Portaveus que es retirés el punt, fins que no tingués la documentació
complerta, i no s’ha fet. No hi ha un únic motiu de votar en contra, doncs a banda de què
creuen que dupliquen processos, ells aposten per col·laborar amb les entitats socials i no
per competir amb elles. Com ho farien amb Càritas i Creu Roja? Doncs signant un conveni,
que es pot valorar i treballar entre tots.
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La regidora Sra. Ballester, en el torn de rèplica, diu, resumidament, el següent: “Per situar la
qüestió al Sr. Tarrés, vull recordar-li d'on sorgeix el tema que tractem ara, prové del Ple
d'ordenances fiscals en la què posàvem sobre la taula la voluntat de què pagui qui més té i
s'ajudi a qui no pot, es tracta del què en diem tarificació social, fiscalitat justa. Aprovàvem
l'apujada de l'IBI però demanàvem que s'ajudi a qui no ho pot pagar. Vam dir llavors ja i és el
que hem dit en la nostra intervenció anterior que la legislació vigent actual no permet fer-ho i
per això ho hem de fer per vies indirectes i subterfugis.
Sovint aquí ens anem per raonaments legalistes, però de debò del que es tracta aquí és
d'ajudar a qui no pot pagar l'IBI.”
La regidora Sra. Castillo vol agrair a la Sra. Ballester els aclariments i és d’agrair que en
temes tan sensibles com és ajudar a la població, li sobta que CIU s’oposi. Torna a repetir
que amb el reglament d’ajuts, tècnicament, no es pot donar aquesta subvenció i no li sembla
correcte que jutgi la seva relació amb les entitats socials del municipi, com Càritas i Creu
Roja d’Arenys de Munt, doncs s’ha treballat estretament amb aquestes entitats.
El regidor Sr. Tarres diu que només ha dit que no hi havia entitats socials en el moment de
treballar les bases, i no entén perquè una cosa que és objectiva se la pren malament, i no
entén perquè s’han de buscar subterfugis per aprovar aquestes bases.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez; i tres vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA EUROPEU
DE LA MEDIACIÓ.
El regidora delegada de Convivència, Sra. Castillo, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt des de l’any 2006 aposta per la resolució de
conflictes a través de la mediació, amb la creació i manteniment del servei de mediació
municipal.
Vist que s’ha fet arribar per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el Manifest institucional del Dia
Europeu de la Mediació, que es va signar el 21 de gener de l’any 2015, amb la voluntat que
s’adhereixen totes aquelles institucions i entitats que vulguin sumar esforços per avançar en
l’articulació d’un sistema de justícia que, partint del conflicte i les seves circumstàncies,
ofereixi a tothom la mediació com una forma habitual d’abordar-lo.
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Vist que aquest document va ser consensuat per el Departament de Justícia, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona, Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, Col·legi de Notaris de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya, Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona- Lleida, Associació de
Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (ACDMA) i Grupo Europeo de
Magistrados por la Mediación (GEMME), amb l’adhesió posterior d’altres institucions i
entitats representatives de la societat catalana.
Vist que és voluntat d’aquest govern continuar apostant per la mediació, i que aquesta es
consolidi com a oportunitat per resoldre pacíficament els conflictes, es considera oportú
comprometre’s mitjançant l’adhesió al següent manifest:
“Avui, 21 de gener de 2015, les administracions públiques, les institucions i la societat civil
catalanes ens apleguem per primera vegada per celebrar el Dia Europeu de la Mediació i
per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant per promoure-la i difondre-la.
Es va escollir aquest dia per fer-lo coincidir amb la data d’aprovació de la Recomanació
núm. R(98)1, de 21 de gener, del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als estats
membres sobre la mediació familiar.
La construcció de la Unió Europea requereix, també en aquest àmbit de la resolució dels
conflictes, un sistema comú que permeti solucions àgils i eficaces per als conflictes entre els
ciutadans o les empreses en una societat europea cada cop més interrelacionada.
L’ètica de la mediació defensa el principi de participació directa i una responsabilització de
cada un en la resolució dels propis conflictes, que es diferencia del principi de delegació en
el qual ens hem basat tradicionalment.
El canvi de paradigma que significa la mediació implica un canvi cultural. I aquest canvi
cultural exigeix passar de l’enfrontament al diàleg que, per diferents raons, no ha estat la
forma habitual de resoldre els conflictes a la nostra societat.
Som conscients que aquest canvi cultural reclama temps i constància en l’aplicació de les
polítiques adequades. Disposem del suport inequívoc dels organismes internacionals, així
com del cos normatiu necessari, i hi ha consens polític i institucional sobre els avantatges
que comporta la mediació: agilitat, efectivitat, proximitat, flexibilitat, seguretat jurídica i
manteniment de vincles entre les persones, les empreses, les organitzacions i els
professionals, i també reducció de costos.
Durant aquests anys s’han creat les estructures necessàries per garantir la formació de
persones mediadores i la capacitat de resposta a la demanda de mediacions.
Estem convençuts que els valors que la mediació aporta a la societat: diàleg, respecte,
confiança, convivència i responsabilitat, incrementen el capital social i permeten progressar
cap a una societat més madura i cohesionada.
Per tot això, volem manifestar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear
sinergies de treball col·laboratiu que facin possible construir conjuntament dinàmiques
innovadores per avançar en l’articulació d’un sistema de justícia que, partint del conflicte i les
seves circumstàncies, ofereixi a tothom la mediació com a forma habitual d’abordar-lo.”
Vista la proposta de la Regidora de Convivència de data 12-12-2016, la Comissió
Informativa proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest institucional del Dia Europeu de la Mediació, que es
va signar el 21 de gener de l’any 2015, tramés pel Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Facultar el senyor alcalde, o a la persona en qui delegui, per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per donar executivitat a aquest acord.
Tercer.- Notificar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.”
La regidora Sra. Castillo, abans de llegir els acords, fa aquest incís: “Crec sincerament que
en la societat actual, cal dialogar molt més i fer servir la mediació com una bona eina per la
pau i pel consens. A banda d’això, tots sabem quins són els resultats del nostre servei de
mediació a Arenys de Munt, que segons les memòries anuals que publiquem cada vegada
són més els usuaris que el fan servir i cada vegada són més els conflictes que es resolen
amb èxit. Els hi avanço que el dia 20 de gener farem una actuació en relació amb aquests
manifest, en el que els convidarem a tots i llegirem el manifest.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Des de el nostre grup volem destacar que la
mediació és una bona eina per solucionar conflictes, que en la nostra societat surten molt
sovint en tots els àmbits: laboral, familiar, veïnal, escolar.
A Arenys de Munt, es va començar a desenvolupar fa 10 anys i està funcionant prou bé.
Però dintre del servei de mediació a Arenys de Munt, volem destacar, sobretot, la bona feina
que s’està portant a terme entre els alumnes de l’Institut Domènec Perramon. Sabem que
l’època de l’adolescència és molt complicada pels nostres joves i utilitzar la mediació tant per
resoldre conflictes, com fent cursos de formació sobre mediació dirigits als mateixos
alumnes ho trobem molt positiu.
Estem d’acord i donarem suporta aquest manifest.”
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU; comenta que en el darrer Consell Municipal
de Benestar Social es va informar sobre el funcionament del servei de mediació i pot donar
fe d’aquest bon funcionament i anima a continuar treballant en aquesta línia, doncs sempre
donen suport al bon treball i amb eficiència.
La regidora Sra. Castillo agraeix les intervencions, doncs fer constar que el servei funciona,
ajuda a altres persones a què el puguin fer servir.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS AL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PELS REGIDORS JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.
_____
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El Sr. Alcalde exposa que aquest tema ja s’ha parlat en altres ocasions, com en el Ple
d’octubre i en el de novembre, doncs es feia una aplicació estricta del Reglament i, per tal de
no excloure’ls, es va aprovar en el darrer Ple la modificació del reglament, doncs fins que no
ho estigui, no podran ser nomenats com a membres. Seguidament, llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, en
representació del Grup majoritari de persones que es va presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, amb registre d’entrada núm.
4044/2016, de data 31 d’octubre, presenten escrit d’al·legacions indicant que la Comissió del
Nomenclàtor és una comissió informativa i que, per resolució d’alcaldia de data 1-9-2016,
se’ls notifica que són regidors no adscrits, decisió que consideren il·legal, motiu pel que
sol·liciten que se’ls nomeni com a membres titulars de la Comissió del Nomenclàtor i que es
torni a portar al Ple una nova proposta que els reconegui com a membres de ple dret en
aquesta comissió, donat que s’estan conculcant drets fonamentals en base a la Constitució
Espanyola i a la Sentència del Tribunal Constitucional de 9-7-2009, motiu pel que sol·liciten
que no es realitzi cap reunió de la Comissió fins que no es regularitzi aquesta situació
anòmala i il·legal, per infracció dels arts. 123 i següents del RD 2568/1986, i en cas
denegatori, s’adjunti informe dels serveis jurídics.
Vist que per Decret 261/16, de data 2-11-2016, així com per l’acord de Ple de data 17-112016, es resol/acorda desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Manel
“Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, doncs l’art. 123 del RD
2568/1986, defineix com a comissions informatives aquelles integrades exclusivament per
membres de la corporació, i tal i com es va aprovar en el reglament regulador de la Comissió
del Nomenclàtor, aquesta està integrada, segons l’art. 5, a més de per representants dels
grups polítics municipals, per ciutadans coneixedors de l’onomàstica d’Arenys de Munt i el
seu patrimoni històric, i per tant, aquesta comissió no és informativa, sinó que és, tal i com
indica l’art. 1, un òrgan municipal de participació ciutadana. Així mateix, es va desestimar, en
relació amb l’anteriorment exposat, el seu nomenament com a membres titulars de la
Comissió del Nomenclàtor, doncs l’art. 5 del reglament regulador únicament permet formar
part als representants dels grups polítics municipals, i ni el Sr. Jiménez ni la Sra. Sánchez
formen part de cap grup municipal, al ser regidors no adscrits.
Vist que per acord de Ple de data 17-11-2016, es va procedir a l’aprovació inicial de la
modificació del reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor, en els articles 4 i 5 per
tal de permetre que els regidors no adscrits puguin ser membres.
Vist que el Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i la Sra. Esther Sánchez i Sánchez, en
representació del Grup majoritari de persones que es va presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, amb registre d’entrada núm.
4779/2016, de data 5 de desembre, presenten un nou recurs de reposició contra l’acord del
Ple de 13-10-16, doncs:
1) Sota el punt de proposta d’aprovació de la modificació del reglament de la
comissió del nomenclàtor es va aprofitar per resoldre les al·legacions que van
presentar en data de 31-10-2016, contra la proposta de modificació dels
membres de la Comissió del Nomenclàtor. Les seves al·legacions haurien
d’haver estat respostes com un punt específic i concret en l’ordre del dia i no en
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
un punt que tractava una qüestió diferent. Aquesta anomalia vulnera el principi de
transparència.
2) S’argumenta la pertinença a un grup polític del que no han estat expulsats.
3) A més, en la proposta es va nomenar a persones que no són membres de la
corporació com a representants dels grups polítics, quan aquests només poden
ser format per membres de la corporació, incomplint el RDL 2568/1986.
4) La Comissió del Nomenclàtor va ser aprovada amb les mateixes funcions que
una comissió informativa, fet que evidencia que n’és una, i a més, especial, en
virtut de l’art. 124.3 RDL 2568/1986.
5) En base a la intervenció del Sr. Alcalde en el Ple, es troben davant d’una
contradicció de l’administració pública local, i els membres d’aquesta no estan
servint amb objectivitat als interessos generals.
6) En l’acord 2n de la proposta de modificació dels membres de la comissió no se’ls
inclou, doncs per decisió il·legal de l’Ajuntament se’ls considera no adscrits i es
conculquen els drets fonamentals bàsics dels regidors, com el dret a participar en
assumptes públics. Sentència del Tribunal Constitucional 9-7-2009, participació
dels regidors no adscrits en comissions informatives i òrgans complementaris
dotats pel Ple municipal.
7) En base a l’informe de Secretaria de 2-11-2016, els regidors no adscrits no poden
ser exclosos de participar en aquesta comissió. Però en la proposta de Ple del
13-10-2016 se’ls exclou, contradient les sentències del Tribunal Constitucional i
els seus propis actes (informe jurídic).
Per tot això, interposen recurs de reposició, i sol·liciten s’acordi nomenar-los com a
membres titulars de la Comissió del Nomenclàtor; es nomeni a membres de la
corporació de cada un dels grups polítics municipals que siguin membres de la
corporació; es torni a portar a Ple una nova proposta que els reconegui com a
membres de ple dret de la comissió i es nomeni nous representants dels grups polítics
municipals; s’anul.li o invalidi qualsevol reunió que s’hagi realitzat de la Comissió del
Nomenclàtor i les decisió preses. En el cas que la resposta sigui denegatòria, es
sol·licita informe jurídic.
Vista la normativa aplicable.
Vist l’informe jurídic emès en data de 15-12-2016, que s’adjunta a l’expedient.
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 15-12-2016, la Comissió Informativa proposa
al Ple, el següent:
Primer.- Informar que el Ple de data 17-11-2016 va aprovar la modificació del reglament
regulador de la Comissió del Nomenclàtor que actualment està en termini d’exposició pública i
finalitza el proper 13-1-2017, i en cas que no es presentin al·legacions, la redacció serà
definitiva, i per tant, s’estima parcialment el recurs plantejat en el sentit de què s’acordarà
nomenar-los com a membres titulars de la Comissió del Nomenclàtor, doncs amb aquesta
finalitat s’està tramitant la modificació del reglament regulador, malgrat que no es podrà
procedir a tornar a portar a Ple una nova proposta que els reconegui com a membres de ple
dret de la comissió fins que aquesta modificació no sigui definitiva.
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Segon.- Desestimar parcialment el recurs plantejat en el sentit de què es nomenin nous
representants dels grups polítics municipals que siguin membres de la corporació, doncs la
interpretació que s’està fent tant de l’art. 4 com del 5 és molt restrictiva, donat que aquests
indiquen “representant dels grups municipals amb presència al consistori”, i en cap cas diu
regidor. Així mateix procedeix desestimar la sol·licitud de què s’anul.li o invalidi qualsevol
reunió que s’hagi realitzat de la Comissió del Nomenclàtor i les decisió preses, doncs la
comissió estava correctament constituïda en l’única reunió que es va realitzar en data de 3-112016, a la que a més va assistir la Sra. Sánchez.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, tot adjuntant l’informe jurídic,
segons la seva sol·licitud.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Curiosament es presenta la resolució del recurs de
reposició, que vam presentar contra l’aprovació de modificació dels membres de la Comissió
del Nomenclàtor, sense que s’hagin tractat les al·legacions presentades en un punt específic
i concret per aquest tema en aquest Ple. El recurs de reposició és el pas administratiu que
va desprès de les al·legacions.
Són novetats administratives que aplica aquest Govern i que no havien passat mai abans. I
això ens sorprèn, perquè la legislació en aquests temes no ha canviat des del 1985.
I el recurs de reposició el presentem, entre d’altres coses, perquè es va aprofitar per tractar i
denegar les nostres al·legacions en un punt diferent al que hauria tocat, vulnerant el principi
de transparència que ha de respectar, en les seves actuacions, l’administració pública cap al
ciutadans. Principi recollit a l’article 3.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
administracions públiques, que està fonamentat i desenvolupa l’article 103.1 de la
Constitució espanyola. Aquí la regidora de Transparència hauria de dir alguna cosa.
El que estem qüestionant, amb el nostre recurs, és que se’ns va excloure de la Comissió del
Nomenclàtor amb la intenció de marginar-nos i apartar-nos el màxim possible de la vida
política del poble i de les actuacions municipals, a les quals tenim dret per haver estat
escollits pels vilatans d’Arenys de Munt, als quals representem.
En aquest sentit volem recordar que representem al 20% dels veïns d’Arenys de Munt, a 755
persones que ens van votar. Però la democràcia té aquestes coses, que és capriciosa, els
veïns, quan voten, trien als representants que ells volen i no pas els que agradarien a altres
polítics.
La nostra exclusió de la vida política és una de les finalitats de declarar-nos, il·legalment,
regidors no adscrits, en un intent d’atemptar clarament contra els principis bàsics de la
democràcia, i de qualsevol administració pública, els principis de transparència, informació i
participació.
Però aquesta jugada no està sortint bé, perquè al final, les lleis democràtiques d’aquest
Estat, que també en té, obliguen a l’administració a deixar participar als representants dels
ciutadans, o sigui als regidors.
Vull destacar un fet, per posar en evidència paraules intencionades que ha fet una regidora
d’aquest Ple i que, potser arrossegada per aquestes paraules i per aquestes males
intencions, apareixen en el segon acord de la proposta.
La regidora Sànchez va assistir a la darrera reunió de la Comissió del Nomenclàtor, però va
assistir sense veu ni vot. I d’això es va encarregar de recordar-li el Sr. Rabasseda així que
va començar la reunió, vulnerant els drets que tenim com a regidors. I per aquest fet ella va
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marxar de la reunió. ¿Que ha de fer un regidor en una reunió si no li volen deixar parlar ni
votar? I si ho fa, se li retreu? Doncs, marxar. Perquè el primer que s’ha de fer és acceptar
els drets democràtics dels ciutadans, escoltar a tothom, deixar-lo participar i no censurar-lo.
Per excloure’ns de la reunió, s’argumenta que l’article 5 del reglament regulador de la
Comissió del Nomenclàtor únicament permet formar-ne part a representants de grups
polítics municipals. Per tant, amb la lectura estricta del reglament que es fa des del Govern,
s’ha d’excloure als regidors que, segons diuen, no estan en cap grup polític.
Però resulta que, de totes les persones que estan designades per participar en la Comissió,
només una forma part d’un grup polític. Ni ERC, Ni CiU, ni PSC, ni PP estan representades
per representants del seu grup polític.
A on es regula la creació dels grups polítics i qui en forma part? Al RDL 2568/1986 que, tal
com va dir el Sr. Rabasseda en un Ple, té rang de llei. En concret es regula en els articles
del 23 al 29. I aquí diu que els grups polítics només estan formats pels membres de la
corporació, o sigui que només estan formats per regidors de l’Ajuntament.
Per tant, si es fa una lectura àmplia del reglament i generosa des del Govern perquè puguin
participar persones que no formen part dels grups polítics però que hi poden assistir ¿per
què no es fa aquesta lectura generosa amb regidors que sí que volen assistir-hi?
Però si es fa una lectura estricta del reglament, per excloure a aquests regidors, la lectura ha
de ser estricta per a tothom.
El que no serveix és fer una lectura estricta quan li interessa al Govern i, del mateix, fer una
lectura generosa quan li interessa al Govern.
Perquè quan nosaltres evidenciem les anomalies en la designació de representants dels
grups polítics, que no són regidors, se’ns diu que estem fent una lectura restrictiva del
reglament. No. Estem fent una lectura real del que diu la normativa. Els que fan una lectura
interessada del Reglament són vostès, que només busquen afavorir els seus interessos.
Però hi ha més qüestions.
En el Ple passat el Sr. Alcalde va dir (textualment): ‘una Comissió del Nomenclàtor que no
és de participació ciutadana’ contradient l’acord primer de la proposta que anava a Ple que
deia que la Comissió del Nomenclàtor ‘és un òrgan de participació ciutadana’.
Veient la contradicció, entre el que va dir l’Alcalde i l’acord primer d’aquella proposta, ens
trobem davant d’una contradicció de l’administració pública local, vulnerant l’article 103.1 de
la Constitució Espanyola i l’article 3.1 de la Llei 30/1992 ja que, membres de l’administració
pública local, no estan servint amb objectivitat els interessos generals, sinó que entren en
contradiccions per afavorir uns interessos personals o polítics.
A més, la Sentència del Tribunal Constitucional de 9 de juliol del 2009, determina que els
‘regidors no adscrits’ no poden quedar exclosos de les ‘Comissions Informatives’, ni de cap
‘òrgan complementari’ dels quals s’hagi dotat el Ple Municipal. Qualsevol tipus de limitacions
en aquest sentit conculquen els seus drets fonamentals.
L’informe de Secretaria de data 2 de novembre respecte la constitució de la Comissió del
Nomenclàtor reconeix que, tal com ja va indicar en un informe anterior: ‘La Jurisprudència
constitucional ha declarat que els ‘regidors no adscrits’ han de tenir garantit el dret
constitucional a la participació en els assumptes públics, per tant no se’ls pot privar, per
aquesta condició, dels seus drets polítics individuals bàsics’.
Segons l’article 2 del Reglament de la Comissió del Nomenclàtor, totes les funcions que se li
atorguen a aquesta Comissió tenen afectació i repercussió en assumptes públics. Per tant,
nosaltres, com a regidors, en base als informes realitzats per la Secretaria de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i el tipus de funcions sobre assumptes públics que té la Comissió del
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Nomenclàtor, no se’ns pot excloure de participar en aquesta Comissió, a diferència del que
s’ha fet, que se’ns ha exclòs.
Però, a més, en el cas que la Comissió del Nomenclàtor fos un consell de participació
ciutadana i no una comissió informativa, la STC del 9 de juliol del 2009 determina que els
‘regidors no adscrits’ no poden quedar exclosos de cap ‘òrgan complementari’ dels quals
s’hagi dotat el Ple Municipal, tal com també reconeix l’informe de Secretaria de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt del 2 de novembre, però a nosaltres, aquest Govern, ens exclou d’un
‘òrgan complementari’ de participació ciutadana. I aquí la regidora de Participació hauria de
dir alguna cosa.
I al excloure’ns i no atorgar-nos els drets fonamentals i bàsics que tenim reconeguts per la
Constitució, per les Sentències del Tribunal Constitucional i pels propis informes del
departament jurídic de l’Ajuntament, aquest Govern està contradient els seus propis actes.
I se’ns dirà ‘ja hem fet una modificació al Reglament per incloure-us’.
És que no feia falta fer cap modificació del reglament per incloure’ns, només s’havia
d’aplicar la normativa vigent i respectar els nostres drets. I no aplicant-la s’estan vulnerant
els nostres drets fonamentals i bàsics.
I nosaltres pel que estem reclamant és pels nostres drets, que els tenim i no són cap
prerrogativa d’aquest Govern. Sinó que els tenim.
I, mentrestant, la Comissió té uns representants entre els quals a nosaltres se’ns ha exclòs.
Fins que no es torni a portar a Ple i es rectifiqui aquesta designació de representants
s’estaran vulnerant els nostres drets.
I com que amb les desestimacions que es fan dels nostres recursos s’estan vulnerant drets,
continuarem votant en contra.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “En Junta de Portaveus he dit que no intervindria
en aquest punt, però com se m’ha citat personalment i el tema m’afecta vull fer un
comentari: jo vaig assistir a la Comissió del Nomenclàtor del 3 de novembre, sabent, perquè
m’ho van deixar ben clar en el Ple anterior a la Comissió, de què no podia assistir perquè no
formava part de cap grup municipal. Però vaig assistir perquè en aquella comissió s’anava a
votar l’acta de la sessió anterior en què sí anàvem com a grup.
Només vaig assistir per poder votar l’acta, però sap vostè perfectament (em refereixo al
senyor Alcalde), que quan anàvem a votar l’acta vostè em va dir que no podia votar i jo li
vaig dir que sí podia perquè en la sessió anterior anàvem com a grup. Per tant només vaig
assistir a la comissió per aquest tema.
Si agafen aquest argument de què no som grup municipal per no deixar-me votar ni
participar, evidentment no tinc cap intensió d’anar a cap comissió, està clar.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. En el Ple
del passat 13 d’octubre vam votar en contra de la proposta d’aprovació de modificació dels
membres de la Comissió del Nomenclàtor, perquè consideràrem que vulneraven els drets
del regidor Josep Manel Ximenis i la regidora Esther Sánchez, citant com a argumentari la
Sentència del Tribunal Constitucional del 9 de juliol de 2009.
Consideràvem que no era necessari modificar el reglament de la Comissió del Nomenclàtor,
tanmateix en el passat Ple de 17 de novembre, vam votar a favor d’aquesta modificació ja
que el nou reglament incloïa explícitament els regidors anteriorment citats, anomenats en
aquest nou reglament del nomenclàtor com a regidors no adscrits.
Com vam manifestar les dues vegades anteriors, no volem valorar només el compliment
estricte de la normativa vigent, sinó que tots els càrrecs electes d’aquest Consistori fossin
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representats en totes les comissions de l’Ajuntament, i en el cas que ens ocupa, fossin
representats a la Comissió del Nomenclàtor.
En l’últim Ple, ja donàvem per tancat aquest tema, és per això que avui ens abstindrem.”
El Sr. Alcalde explica que els regidors que no formen part de cap grup polític, i fa al·lusió als
comentaris de “segons diuen no formem part de cap grup polític”, informa que l’Ajuntament
disposa d’un certificat que va fer el secretari general de la CUP en el que es diu que el Sr.
Jiménez no forma part ni representa al grup CUP.
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Nosaltres sí que formem part d’un
grup, el grup amb el qual ens vam presentar a les eleccions, que és la CUP i se’ns ha exclòs
per una decisió municipal, per una decisió municipal. I en aquesta decisió municipal el que
només s’ha tingut en compte és aquest certificat que vostè diu, però la Llei està per sobre
d’aquests certificats i la Llei diu molt clarament que per no estar en un grup municipal se’ns
ha d’expulsar. I això no s’ha fet mai. No s’ha fet mai.
Per tant, el dia que vostè ens porti un document en què digui que se’ns ha expulsat,
aleshores potser el començarem a tenir en compte. Però de moment, portem gairebé dos
anys i el temps que portarem, fins que aquest document no aparegui. Perquè d'il·legalitats
es poden fer moltes i evidentment que hi ha persones que signen com a secretaris generals
d’algun partit que s’acaben inventant coses. I el Sr. Garganté també té el prestigi que té i ha
fet les coses que ha fet, no només signant coses de la CUP sinó també a títol personal.”
El Sr. Alcalde vol posar de manifest que l’última intenció de l’alcalde és portar un certificat en
el que diu que un regidor ha estat expulsat, però en tot cas, aquest no és el tema del debat
d’ara.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; tres abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU; i dos vots en contra, dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez.

9. MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER DEROGAR LA LLEI D’AMNISTIA DEL 1977 I
PER JUTJAR ELS CRIMS COMESOS PEL FRANQUISME.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent moció:
“Moció que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt,
PER DEROGAR LA LLEI D’AMNISTIA DEL 1977 I PER JUTJAR ELS CRIMS COMESOS
PEL FRANQUISME.
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La guerra del 1936-39 va deixar el país destrossat i ple de cicatrius. Milers de morts van
desaparèixer en lleres de rius, camps i cunetes. Durant anys, la dictadura va continuar
acarnissant-se amb els derrotats. Amb terra, silenci i oblit i amb milers de desapareguts.
Al 1938 l'exercit espanyol insurrecte a la República Espanyola va decidir, il·legalment, abolir
la Generalitat així que, un cop conquerit el nostre país i fins el 1946, instaurà el "Servicio de
Ocupación" com a màxima autoritat civil i militar a Catalunya, un model que tristament els
nazis després exportaren a d'altres països. Aquest organisme s'encarregà de destruir
qualsevol vestigi de democràcia mitjançant l'ús d'un seguit de lleis que després foren
validades per la Constitució Espanyola del 1978 en tant que incorporades a l'ordenament
jurídic espanyol.
Després de gairebé 40 anys marcats per la dictadura franquista, el 15 d’octubre del 1977 es
va aprovar, per unanimitat de quasi tots els grups parlamentaris i sota la tutela de l’exercit
franquista, la Llei d’Amnistia. Aquesta llei permetia la reincorporació dels presos polítics a la
societat. Però, amb l’objectiu de no fer perillar la consolidació del nou règim democràtic,
deixava sense responsabilitat penal crims comesos des del 1936 fins al 15 de desembre de
1976. Crims imprescriptibles de lesa humanitat com les tortures, els assassinats, les
execucions extrajudicials, el genocidi, els nadons robats i la desaparició forçada.
No obstant això, organitzacions internacionals com Human Rights Watch, Amnistia
Internacional i Nacions Unides sempre han demanat i encara demanen la derogació de la
Llei d’Amnistia per anar en contra dels Drets Humans Internacionals ja que no permet jutjar
delictes imprescriptibles.
Una altra de les crítiques que ha rebut la llei de ‘punt i final’ del franquisme és que posa de
manifest l’incompliment del Govern espanyol del Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, que va entrar en vigor el 23 de març de 1976, que exclou, justament, de l’amnistia
els presumptes crims de genocidi.
Des de l’Oficina dels Drets Humans de l’ONU, s’ha dit en reiterades vegades que Espanya
està obligada, sota la Llei Internacional, a investigar les greus violacions dels Drets Humans
comeses durant el règim de Franco i a processar i castigar els responsables si encara són
vius. També es reclama que existeix un deure cap a les víctimes i les seves famílies, que
tenen “dret de reparació”.
Però no han estat només les organitzacions Internacionals les que han fet pressió perquè la
justícia històrica canviï. Des del 2006 associacions de víctimes i de Drets Humans han
presentat denúncies a l’Audiència Nacional per investigar els crims del franquisme, però
aquestes van ser desestimades perquè “els delictes ja havien prescrit” o bé perquè “estaven
subjectes a la Llei d’Amnistia del 77”. Un obstacle permanent.
En aquesta línia, l’any 2008, el jutge Garzón va impulsar les demandes dels afectats, però el
cas es va tancar per una querella de les formacions d’ultradreta, Falange Espanyola i Manos
Limpias, que l’acusaven de prevaricació per assumir la causa contra el franquisme.
També, l’anomenada "Querella Argentina" ensopega constantment amb la no col·laboració
de la fiscalia espanyola, contravenint els tractats internacionals signats per l'Estat espanyol
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en matèria d'extradició i auxili judicial entre els països que els juristes anomenem
democràtics i de dret.
Des de les associacions de víctimes es denuncia el desemparament de les víctimes de la
guerra del 1936-39 i del franquisme i s’ha reclamat a l’Estat espanyol que compleixi amb les
seves obligacions internacionals i que rectifiqui, seguint la Convenció sobre la
Imprescriptibilitat dels Crims de Guerra i de Lesa Humanitat de les Nacions Unides. També
demanen que la justícia espanyola confirmi que els crims de Dret Internacional no estan
subjectes ni a amnisties, ni a prescripció, ni a cap obstacle d’aquesta naturalesa. També
exigeixen que, aplicant el Dret Internacional, s’investiguin aquests delictes. Però sembla ser
que això no interessa al món de la política espanyola, que manté tancats sota clau delictes
que han vulnerat els Drets Humans fonamentals, impedint així que la justícia segueixi el seu
curs evolutiu.
Sempre s'argumenta que existeix la Llei d'Amnistia del 1977 que empara els crims comesos
per les autoritats espanyoles durant la dictadura, quan aquesta Llei va ser un pla deliberat
dels militars colpistes, dels militars franquistes, per exonerar-se de tota culpa.
La Llei d’Amnistia de 1977 sempre suposa una barrera infranquejable per a la justícia
històrica, ja que l’Estat espanyol s’autoexonera dels crims contra el Dret Internacional
comesos en territori espanyol des del 1936 fins al 1976 contra els seus propis ciutadans,
impedint que puguin ser jutjats els seus responsables.
Aquesta llei ha estat condemnada per l'ONU, ja que és contrària a la Convenció Europea
pels Drets Humans, als tractats de l'UE i als principis que regeixen l'Organització per la
Seguretat i Cooperació Europea del que l'Estat espanyol n'és signatari.
L’Informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, fet l’any
2013 per l’ONU, destaca la incapacitat d’Espanya de trobar els cossos, però també de trobar
els culpables. Per això l’ONU demana directament de no fer cas de la Llei d’amnistia de
1977. Però a més diu: ‘que s’hauria d’investigar d’ofici i jutjar totes les desaparicions
forçades a la llum de les obligacions internacionals, de manera exhaustiva i imparcial,
independentment del temps transcorregut’.
Organitzacions internacionals, espanyoles i alguna propera al Govern espanyol exigeixen
que es derogui aquesta llei i que l’Estat espanyol assumeixi els seus compromisos amb el
Dret Internacional per tal que les víctimes de la guerra i de la dictadura puguin acudir a la
Justícia, ja que els crims de Dret Internacional han de ser investigats per obtenir veritat,
justícia i reparació.
També es denuncia la insuficient ‘Llei de Memòria Històrica’, les retallades pressupostàries
que impedeixen a les famílies exhumar als seus familiars de les foses i que cap dels governs
que s’han succeït des de l’arribada de la democràcia s’hagin plantejat la derogació de la Llei
‘de punt i final’ del franquisme, ans al contrari han defensat la seva legitimitat, el seu valor
‘pacificador’ cada vegada que ha estat qüestionada per algun organisme internacional dels
drets humans i s’ha utilitzat d’excusa per arxivar de manera sistemàtica qualsevol denúncia
de les víctimes.
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Malauradament, el retorn al passat mai ha estat el fruit predilecte del poder executiu
espanyol i menys quan aquest camí s’entén com un viatge a un passat incòmode, a un ahir
que no convé recordar i que cal amagar.
Quins són els motius d’aquesta impunitat actual a l’Estat espanyol? La resposta la vam
poder trobar el passat 8 de desembre en un article publicat a The New York Times per Dan
Hancox, on critica amb molta duresa el pacte de silenci de la democràcia espanyola, que ha
oblidat, fins a dia d’avui, milers de víctimes del feixisme i de la dictadura. Deixant en
evidència el paper del Govern espanyol i del PP en el maltractament envers les víctimes del
franquisme, perquè el PP, com a gran partit de la dreta espanyola, absorbeix una bona part
del franquisme sociològic i ha absorbit una bona part de la maquinària política franquista.
Sense oblidar que el fundador del partit, Manuel Fraga, va ser ministre de Franco.
També diu que: ‘Sota la dictadura de Franco, els guanyadors de la guerra no només van
passar trenta-sis anys escrivint la història de la seva victòria, ensenyant-la a les escoles i
consagrant-la en la cultura popular, sinó que també van deixar la mena de monuments
solemnes envers els seus morts que van negar els morts republicans i els 114.000
desapareguts.’ Diu: ‘Que a Espanya no s’han passat comptes, no hi ha hagut cap equivalent
de la desnazificació de les forces de la funció pública, del poder judicial o de la seguretat.
Per a consolidar l’esperit de l’amnèsia, de dalt a baix, hi va haver una llei d’Amnistia el 1977,
que impedeix qualsevol procediment legal sobre els crims comesos durant la guerra i la
dictadura; Espanya no va fer res semblant a una comissió “de la veritat i la justícia”. I
afegeix: ‘Es creu que almenys 114.000 víctimes d'esquadrons de la mort feixistes segueixen
desaparegudes o no identificades a partir del període de la guerra civil i la dictadura que va
seguir a la victòria de Franco el 1939’.
L’Estat espanyol no ha jutjat mai els crims del franquisme i, particularment, no s’han jutjat els
responsables d’executar més de 110.000 republicans i abandonar-los a les cunetes.
Per afrontar i revisar aquest passat l’única via és establir un present més just, és per això
que el Parlament català hauria de derogar expressament la Llei d'Amnistia del 1977 així com
la resta de legislació repressiva produïda per la dictadura i revalidada pel règim
constitucional del 1978. Creant una eina legal per reparar els crims i alhora implementar una
institució reeixida com és la constitució d'una Comissió de la Veritat per investigar els fets,
escoltar les víctimes i determinar els culpables.
Catalunya ha d'encarar el seu futur resolent el seu passat, no n'hi ha prou en invalidar
sentències a instància de part. Cal d'ofici desconnectar del franquisme, és necessari, si
volem exercir el nostre dret a decidir sense por, que les ombres del passat pesin sobre la
voluntat del poble català. Per això la paraula impunitat haurà de ser desterrada de la futura
República Catalana i la millor manera de fer-ho seria que aquestes previsions s'incloguessin
en una futura Llei de Desfranquització. Els nostres actuals diputats poden prendre testimoni
de la sobirania del Parlament de Catalunya emmudit per la barbàrie franquista al 1939.
És per tots els motius exposats que els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez
i Sánchez en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les
eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP_____
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PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Posicionar-nos en contra de la Llei d’Amnistia del 1977 i la impunitat que implica
dels crims comesos pel franquisme des del 1936 fins al 15 de desembre de 1976 i a favor
que es jutgin els crims comesos pel franquisme.
Segon.- Exigir al govern del Regne d’Espanya que derogui de forma immediata la Llei
d’Amnistia del 1977, seguint les reclamacions de l’Oficina dels Drets Humans de l’ONU i de
les associacions nacionals i internacionals.
Tercer.- Exigir al govern del Regne d’Espanya la constitució d'una Comissió de la Veritat per
investigar els fets, escoltar les víctimes i determinar els culpables dels crims comesos pel
franquisme des del 1936 fins al 15 de desembre del 1976 per jutjar-los, tal com reclama
l’ONU.
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que derogui expressament la Llei d'Amnistia del
1977, així com la resta de legislació repressiva produïda per la dictadura i revalidada pel
règim constitucional espanyol del 1978.
Cinquè.- Demanar al Parlament de Catalunya que creï una eina legal per reparar els crims i
la constitució d'una Comissió de la Veritat per investigar els fets, escoltar les víctimes i
determinar els culpables.
Sisè.- Demanar a les formacions polítiques del Parlament de Catalunya que incloguin en la
futura República Catalana una Llei de Desfranquització per evitar la impunitat dels crims de
lesa humanitat comesos al nostre país durant l’etapa franquista.
Setè.- Comunicar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya, a les formacions polítiques al Parlament de Catalunya, al
Govern del Regne d’Espanya, al Congrés Espanyol, a l’AMI, a l’ACM, a la FMC i al Consell
Comarcal del Maresme perquè difonguin aquesta moció entre els seus associats.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Paituví, en nom del grup municipal CIU, desitja el Bon Nadal i fa esment de
l’atemptat que hi ha hagut en el mercat de Nadal de Berlín i l’assassinat de l’ambaixador rus
a Turquia. A continuació, diu textualment: “El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el
75è aniversari de l’afusellament del President Companys i el 20 de novembre del mateix any
s’esqueien 40 anys de la mort natural del dictador Francisco Franco. Franco va protagonitzar
el cop d’estat militar del 1936 contra la legalitat democràtica, instaurant un règim dictatorial
fins al 1978.
Va ser en aquest període on el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les
llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Entre aquests
destaquen els consells de guerra de sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat,
portant a terme empresonaments, reclusions i morts.
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims per
causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procediment
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sumaríssim contra el President Companys, només es pot entendre en el context d’una
democràcia feble, incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics.
Amb les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha iniciat un camí constituent
propi. 40 anys després de la mort del dictador i havent comprovat que l’Estat espanyol no ha
dut a terme actes d’estricta justícia com l’anul·lació dels consells de guerra duts a terme pel
franquisme per motius polítics, contra el propi president de la Generalitat Lluís Companys i
milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la responsabilitat
que va contreure des del moment en què es van començar a produir els fets a Catalunya,
durant la primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1975.
Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions de
l’Estat Espanyol a “establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències
en violació dels principis fonamentals del dret i dels procediments establerts, durant la
guerra civil i el franquisme”. Per això, ha arribat el moment d’assumir la responsabilitat
històrica del Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells
processos, reparant els abusos comesos contra la legalitat judicial i procedimental de la que
la Generalitat era garant, fent la reparació de les víctimes exigida.
Atès els requeriments de les Nacions Unides per tal d’anul·lar sentències que violin els drets
fonamentals.
Atesa la no resposta del Govern espanyol en no abordar aquest tema al·legant la no
obertura de ferides del passat.
Atès la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit al Parlament de Catalunya, i amb la
voluntat d’aprovar la llei que declara la nul·litat dels Consells de Guerra.
És per tot això, que el sentit del nostre vot en aquesta moció serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup municipal PSC, diu textualment: “Hi ha moltes
raons per les que nosaltres pensem que la Llei d’Amnistia no serveix.
Només diré unes quantes, crec que suficients.
El Govern del Partit Popular ha apel·lat recurrentment a la Llei d'Amnistia per justificar la
impossibilitat de jutjar els crims comesos per la dictadura franquista. No obstant això,
organismes internacionals i de defensa dels Drets Humans han assenyalat insistentment
que una llei de punt i final no pot encobrir les atrocitats de la Guerra Civil i la dictadura.
1. Els delictes de lesa humanitat i crims de guerra no prescriuen mai i no poden ser
coberts per una llei de punt final.
2. Va ser l'argumentació utilitzada pel jutge Baltasar Garzón per obrir una causa en
l'Audiència Nacional que investigués els crims del franquisme. Garzón va considerar
que els fets denunciats per les víctimes de la dictadura i de la Guerra Civil podien
constituir crims contra la humanitat, que mai prescriuen. Per tant, aquests fets
quedarien fora d'aquesta llei ja que l'amnistia s'oferia a "actes d'intencionalitat
política" i mai pot servir com a garantia d'impunitat contra delictes de lesa humanitat.
Aquest mateix raonament ha estat el seguit pels advocats de la anomenada Querella
Argentina i per la Justícia d'Argentina per obrir la causa contra la dictadura franquista
per delictes de genocidi i/o crims de lesa humanitat
3. Contradiu tractats internacionals signats per Espanya
4. Primer cal investigar, establir pena i després aplicar l'amnistia.
Per tant, i segons la interpretació d’un Relator Especial de l'ONU, perquè l'amnistia
tingui efecte haurà d'aplicar-se una vegada determinats els fets, les responsabilitats i
les penes corresponents en el marc d'una recerca judicial. "O, almenys, no hi ha res
en el text de la llei que impedeixi intentar tal determinació". Per contra, la pràctica en
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l'Estat espanyol ha estat la contrària: arxivar tota denúncia sense investigar els fets
al·legant a la Llei d'Amnistia.
5. L'organització pro drets humans Human Rights Watch, va assenyalar en 2010 amb
motiu del judici obert per prevaricació contra el jutge Baltasar Garzón que "les
autoritats espanyoles haurien de complir la recomanació de l'ONU de posar fi a la
Llei d'Amnistia de 1977, en lloc d'investigar a un magistrat que busca la rendició de
comptes pels abusos del passat".
El Comitè de Drets Humans de l'ONU ja va sol·licitar a Espanya que derogués o esmenés la
Llei d'amnistia del 1977 perquè es puguin investigar totes les violacions als drets humans
comeses pel règim de Franco, "en particular els delictes de tortura, desaparicions forçades i
execucions sumàries". L'organisme es mostra "preocupat per les llacunes i deficiències en la
regulació dels procediments de recerca, exhumació i identificació de persones
desaparegudes".
En particular, el comitè critica el fet que la localització i identificació de persones
desaparegudes "es deixen a càrrec de la iniciativa dels familiars", i denuncia "les
desigualtats que això comporta per a les víctimes depenent de la regió de la qual es tracti".
A més, els experts han detectat dificultats per a l'accés als arxius, especialment els militars.
Per tot això, reclama a l'Estat espanyol que impulsi "activament" les investigacions respecte
a totes les violacions als drets humans del passat.
Els que mantenim desapareguts en el passat, maltractats i condemnats injustament, ens dol
i ens fa mal la situació, perquè la reparació mai serà justa. L’única reparació possible és que
mai hagués succeït.
Votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup municipal CUP, diu textualment: “En relació als
punts quarts i cinquè de la seva moció; volem comentar que el recent 19 d'octubre de 2016
es van iniciar els tràmits parlamentaris per aprovar la llei impulsada per Junts pel Sí,
Catalunya Sí que es Pot i la CUP de reparació jurídica a les víctimes del franquisme. Cap
grup va presentar esmenes a la totalitat i, per tant, la previsió és que la llei s’aprovi abans de
Nadal.
Íntimament relacionat amb la reparació jurídica a les víctimes del franquisme, talment com si
fos la cara radicalment oposada d'aquesta moneda, un més després (19 de desembre), a
l'Estat espanyol, la Ley de Amnistía de 1977 seguirà sent una llei de punt final del
franquisme que seguirà suposant el tap (cito mitjans de comunicació amb el que compartim
aquesta expressió) perquè les víctimes de la dictadura segueixin sense ser ateses per la
justícia espanyola, tal com porten demanant des de fa més de 40 anys. Partit Popular, Partit
Socialista i Ciutadans han tombat la proposta d'Units Podem en la Comissió de Justícia, amb
16 vots en contra, 10 a favor i una abstenció.
Finalment, volem pronunciar en aquest Ple i en aquest punt les paraules de la nostra
diputada Mireia Boya: “Corrin a Europa a dir que no volen anul·lar les sentències del
feixisme, que volen seguir humiliant les seves víctimes”, “S’omplen la boca de democràcia
mentre emparen els crims de la dictadura”.”
El regidor Sr. Jiménez, en la rèplica, diu textualment: “Volia agrair els vots a favor d’aquesta
moció perquè pensem que el tema s’ho val i per l’oblit que han patit les víctimes del
franquisme que també s’ho mereixen, han estat bandejades per l’Estat i això és molt injust.
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I també ens volíem afegir, en aquestes dates de Nadal, al recordatori que ha fet la regidora
Paituví, de l’atemptat que hi ha hagut al mercat de Berlín, a l'assassinat que s’ha produït
aquests dies passats de l'ambaixador rus a Turquia, però tampoc volem oblidar els atacs
que s’estan produint a Alep, amb milers de civils fugint de la ciutat, amb unes imatges
esfereïdores i els darrers atemptats que han patit al Iemen i a Mossul, que han produït
moltes víctimes. Hem de lamentar que al món encara estiguin passant aquestes coses i que
encara continuí havent-hi grans dictadures!
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER UNA MOBILITAT SEGURA I
SOSTENIBLE AL MARESME.
La regidora Sra. Vila, diu que la moció és llarga, tan com el temps que els habitants del
Maresme porten reclamant una mobilitat sostenible i segura. Seguidament, llegeix la
següent moció:
“Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el
Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus Ajuntaments i
entitats, des de fa ja molts anys estan lluitant per aconseguir la implantació de mesures en
infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus
habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en
relació al conjunt del territori català.
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual
volem basar aquesta moció.
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de treball,
etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa força temps que
s’estan produint, però sí que a l’hora de programar el que cal fer, no es pot oblidar el que ja
s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de dades i la definició de les necessitats.
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015
promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc consensuat per
totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme,
que compta amb el compromís de totes les agrupacions polítiques comarcals en les
municipals del mateix any, i aprovada en resolució al Parlament de Catalunya al març del
2016 per tots els grups parlamentaris.
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un Pla de
Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà d’establir el conjunt
de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels
municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura per als
propers anys.
És en base a aquesta premissa, al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord del
Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de finalització de la
concessió actual; es proposa al conjunt de forces polítiques del Consell Comarcal del
Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als representants polítics del Departament,
les consideracions i propostes concretes que s’acordin en el marc del Comissionat de
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Mobilitat i negociar a la Mesa de Mobilitat, per a què siguin tingudes en compte i es puguin
incorporar al contingut de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar finançades, en
part, els 400M€ previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en base
a l’acord de traspàs de la N-II, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no es varen
destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el conveni signat entre les
dues administracions.
És per això que els regidors i regidores del grup municipal d’ERC proposen l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està redactant per
part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (compromís
2014) forçosament haurà de contenir les següents consideracions i propostes:
- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant pel que fa
al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis
anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi econòmica que ha de
comportar una disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el conjunt
de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la sostenibilitat i
l’ordenació del territori.
- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la capacitat i
prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions prioritàries de millora
del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i
amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa referència
als punts intermodals, garantir la protecció de la línia davant els temporals i les avingudes i
en general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el
servei.
- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies
Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental, urbanístic i de mobilitat amb el
calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui
possible i realitzant tots els estudis tècnics pertinents.
- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per a
persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les estacions, així
com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i
que no hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o
concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró.
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que es
necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació
entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les
comarques del Vallès i Girona.
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de l’oferta de
transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió amb les
estacions de tren. També, executar el més aviat possible, el ja projectat carril bus de la C_____
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31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de carril bus i VAO - que pot ser
tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals com
les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col·lectiu.
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besós i dins del
Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt Maresme, així com la
centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:
a. que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.
b. que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).
c. que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana.
- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el que cal
fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir la N-II per la costa
i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre els municipis de la
comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els implicats
-territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la pacificació de
l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i
dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes.
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de fixar de
l’actual C-32 ( Autopista del Maresme ), sobre la qual caldrà determinar la seva configuració
i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs (nous accessos a
municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt dels usuaris d’altres
indrets.
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament la
seva gratuïtat pels maresmencs.
- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes de
possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada pacificació de la
N-II.
- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels vianants,
així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el traçat i característiques
del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, incloent totes les mesures possibles
per a la protecció del Medi Ambient, com per exemple les de promocionar la utilització del
vehicle elèctric, tot fomentant la definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els
municipis de la comarca.
Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la de tots
els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt anterior, poden i han de
ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment al 2011 com a primer pagament
pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el compromís de
retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins els 400M€ segons
conveni de traspàs de la N-II a la Generalitat per a actuacions al Maresme, exceptuant els
97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que
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necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la
sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-32.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca i Entitats i Associacions
implicades amb la mobilitat del Maresme.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup municipal de CIU, diu textualment: “Aquesta
moció, impulsada pel PDeCAT i treballada conjuntament amb ERC i PSC, va ser aprovada
el 15 de novembre passat per unanimitat al Consell Comarcal del Maresme.
Per tant, no ens allargarem més sobre l’exposició presentada al plenari municipal d’Arenys
de Munt, i evidentment el nostre vot serà favorable.
Voldríem fer un agraïment al Conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull i al Secretari
Ricard Font, per la predisposició que han tingut en tot aquest afer.
I ja per últim i ja que parlem de mobilitat segura i sostenible al Maresme, anunciar que tenim
bones noticies sobre la moció que vàrem presentar i aprovar a Arenys de Munt en el ple del
8 de setembre de 2016, demanant que les motocicletes tinguessin l’aplicació d’una tarifa
més reduïda a l’autopista del Maresme, com està succeint en altres parts del territori,
possiblement vegi la llum verda a partir d’aquest proper gener.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “La mobilitat és un eix fonamental en un país.
Sense un bon transport públic adequat a les necessitats del ciutadans no avançarem.
Si volem que en un futur proper cada vegada s’utilitzi menys el vehicle privat i apostar per
una mobilitat més sostenible, s’han de fer les inversions necessàries tant en el servei de
rodalies, transport interurbà, millorar la connectivitat entre poblacions, millora dels
aparcament en les zones perifèriques. Sense aparcament a prop dels transports públics es
dificulta la seva utilització i els usuaris acaben prioritzant el transport privat.
En la comarca del Maresme degut aquest deficient funcionament del transport públic, són
moltes les persones que viatgen en el seu vehicle particular i utilitzen l’autopista C32, com a
mitjà més segur i ràpid però també molt costós pel preu dels peatges.
Trobem moltes mancances per les persones que aposten per un model sostenible de
mobilitat i utilitzen la bicicleta per desplaçar-se.
També són molts anys reclamant la millora de les nostres carreteres, de la xarxa ferroviària i
molts anys pagant la concessió de la C32.
En la zona del Maresme moltes persones no utilitzen el transport públic i un dels motius és
que quan el desplaçament és fora de la comarca el preu és massa elevat, sobretot per les
persones amb poc recursos i que necessiten desplaçar-se.
Estem d’acord en tot el contingut d’aquesta moció i votarem a favor, però considerem que
també s’haurien d’aplicar uns preus més econòmics en els bitllets i targetes de transport.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup municipal de PSC, diu textualment: “Estem
completament d’acord amb aquesta moció, en totes les seves propostes, línies d’actuació i
reivindicacions.
De fet, penso que és una moció per presentar-la totes les forces polítiques conjuntament.
És un text que recull pràcticament totes les demandes de l’anomenada Declaració del
Maresme que es va aconseguir per acord polític i civil el 2015 i que ha estat ratificada dos
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cops pel Parlament de Catalunya gràcies a la feina feta des de la coordinadora Preservem el
Maresme.
El document de base va en la línia d’aconseguir la pacificació de la carretera –una clara
reivindicació del sud de la comarca– i que sigui el transport públic i també l’autopista del
Maresme qui n’absorbeixi el trànsit. Sobre la C-32, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha
reiterat la determinació del Govern de la Generalitat de no perllongar-ne la concessió, que
finalitza el 2021; però no ha especificat si l’aposta és per establir-ne la gratuïtat.
L’objectiu és reduir l’ús del vehicle privat, pel que s’apostaria per una millora del transport
públic per tal d’impulsar aquest canvi de model en la mobilitat. Alguns dels canvis, que
comptarien amb una inversió de 635 milions d’euros, se centrarien en la reestructuració dels
busos interurbans així com també l’oferta ferroviària.
La previsió és que la Generalitat i Ajuntaments signin el document en un termini de dos
mesos. Amb la vista posada al 2020, es vol aconseguir, una “mobilitat més eficient,
sostenible i segura a la comarca”, però no només es tractaria de reduir el volum de vehicles
que circulen a la carretera, sinó que també es vol que aquells que ho facin siguin menys
contaminants.
Una de les principals problemàtiques, però, és de finançament.
Esperem que aquesta vegada sí, que la comarca del Maresme guany una gran batalla en
el tema mobilitat. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup municipal CUP, diu textualment: “Moltes gràcies
per presentar la moció i l'oportunitat que el Ple d'Arenys de Munt puguem votar el nostre
suport, així ho desitgem. Estem d'acord en tot; però, sobretot, que el revisar no ens faci
perdre els 400M€; perquè totes sabem que les coses no es fan perquè s'anunciïn, es fan
quan s'hi apliquen els diners.
Sabem que la compareixença del Sr. Rull al Consell Comarcal fa pocs dies, que es cita en la
moció, es va anunciar un període de 2 mesos més per repassar el Pla, just ara que s'estan
debatent el pressupostos. Ens preguntem si això a la pràctica vol dir que per al 2017 tampoc
hi figuren el 400M€?
Estarem alerta, esperem que no, i sense dubte els reclamarem si arriba el cas.”
La regidora Sra. Vila vol mencionar que el fet que l’hagin presentat des d’ERC no vol dir que
la facin seva, doncs és una moció consensuada amb tots els partits polítics, doncs tots estan
d’acord en tirar-la endavant i aconseguir el suport econòmic necessari per fer-ho possible.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors presents
en el Ple.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER DONAR SUPORT A “ANEM A MIL”, LA
INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no
passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de
pobresa (més de 637.000 catalans i catalanes, segons les darreres estimacions oficials).
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de
vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1
de la Carta Social Europea.
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més
elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per
reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per
a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real a
Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país,
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels
governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives
en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre
país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom
pugui viure amb dignitat.
Atès que l’actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel Govern espanyol en 655,20€, és
insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per poder
viure a les ciutats catalanes.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les condicions de les
persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la
desigualtat i s’incentivarà la formació i la millora de la productivitat. Amb un SM més alt,
augmentarà la capacitat de consum i de l’activitat econòmica, i s’assolirà, així, una
distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
Atès que diferents experts del món econòmic, experts del món acadèmic i sindical
asseguren que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254€),
el que significaria una retribució anual de com a mínim 15.000€ (amb un salari mensual de
1.071,4€ i 14 pagues).
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne
“Anem a mil”.
Segon.- Difondre aquesta adhesió entre les empreses i entitats amb contractacions ja
existents i vetllar perquè aquelles que intervenen en la prestació de serveis o
subministraments a l’Ajuntament d’Arenys de Munt es comprometin a garantir una
remuneració mínima de 1.071,43€ als seus treballadors i treballadores i instar a altres
administracions que assumeixin el mateix compromís.
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Tercer.- Impulsar en les futures licitacions públiques, la incorporació de mesures que
condicionin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar
salaris inferiors a 1071,43 € al seu personal contractat.
Quart.- Impulsar accions de difusió i promoció d’aquesta adhesió i mesures adreçades a què
empreses i comerços del municipi estableixin el SM. Analitzar i estudiar la introducció de
mesures destinades a millorar les condicions salarials dels seus treballadors.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup municipal ERC, diu textualment: “Celebrem que avui
es presenti aquesta moció al Ple d’Arenys de Munt, una moció que s’ha presentat a molts
ajuntaments de diferents colors. ERC també se suma a la moció per donar suport a la
plataforma ciutadana “Anem a Mil” que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a
totes les persones que treballen al nostre país.
Com més pobles i ciutats votem aquesta moció més engruixirem la campanya Municipis a
Mil; el món municipal està sempre al costat dels seus ciutadans i és l’impulsor de nombroses
iniciatives encaminades a donar servei i benestar a les persones.
Augmentar el salari mínim actual que recordem que és de 655€ és del tot insuficient per
poder portar una vida digna en un país amb moltes dificultats per trobar un treball en
condicions i amb un sou proporcional al cost de la vida.
Aquesta demanda no és aïllada i ve avalada, tal i com diu la moció, per la Carta Social
Europea, que ja ha advertit l’Estat espanyol de mantenir sous massa baixos i que per assolir
salaris dignes, els actuals s’haurien d’incrementar una tercera part.
Malgrat això, no sembla que el Govern espanyol vulgui apujar-lo. Important que avui aquest
Ple doni suport a aquesta iniciativa però també és molt important que el partit que la
presenta PSC-PSOE impulsi canvis laborals i socials en profunditat dins del Govern
espanyol; que la investidura de Rajoy no sigui un xec en blanc.
Amb el salari mínim a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre
país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de pobles i ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present a la propera República
Catalana, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. I en aquest context convidem el
PSC a sumar-se a treballar per una República catalana justa, lliure i solidària.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “La iniciativa ciutadana «Anem a mil» demana
fixar un sou mínim d’uns 1.000 euros per garantir un sou digne i reduir les desigualtats
salarials.
Actualment el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en el nostre país està fixat en 655,20
euros, i a curt termini les expectatives de millora és una pujada del 8% pel 2017 que arribarà
a 707,60 euros.
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A França el SMI és de 1.458 euros, a Bèlgica 1.502 i a Alemanya 1.473 euros. Donem
aquestes dades, perquè pot semblar que demanar uns 1.000 euros de SMI és molt, però si
comparem amb el SMI d’altres països europeus, encara estaria molt per sota.
Arribar a aconseguir aquesta millora salarial de 1.000 euros, no serà pas una feina fàcil,
sobretot perquè els grans partits que governen, tant a l’Estat espanyol, com Catalunya, quan
és l’hora d’afrontar unes mesures més socials i justes no les apliquen. Ho hem pogut veure
aquests dies com el Govern espanyol amb el PSOE fent un pacte per pujar només un 8% el
SMI de cara a l’any que ve.
Fins i tot la plataforma impulsora d’aquesta ILP, troba insultant i molt insuficient aquesta
pujada del 8%.
Nosaltres totes les iniciatives i propostes que tinguin com objectiu millorar la vida de les
persones, reduir les desigualtats i que tinguin els recursos necessaris per porta una vida
digna les recolzarem, és un tema que ens preocupa molt i per això vam presentar una moció
sobre la renda garantida ciutadana en el Ple de març d’aquest 2016.
Votarem a favor aquesta moció i creiem que impulsar iniciatives populars com aquesta i
mobilitzar a la societat civil, és una bona eina per aconseguir millorar la nostra societat,
sobretot les desigualtats.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup municipal CUP, diu textualment: “Donem suport
a la moció, i volem posar especial èmfasi, per la part de responsabilitat directa que ens toca,
en el punt tercer, mesures per a què les empreses subcontractades no paguin salaris per
sota. Cosa que vol dir, també, que quan contractem, incorporarem alguna cosa més als
criteris del millor preu (el criteri que actualment es té en compte per sobre de tots), una cosa
molt important, que incorporem també criteris de benestar de les persones treballadores en
els plecs de clàusules.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup municipal CIU, diu textualment: “El debat sobre
precarietat i salari mínim està a l’ordre del dia, com demostra la moció presentada pel Partit
Socialista d’Arenys de Munt que recull les demandes plantejades per la plataforma Anem a
Mil en els acords d’aquesta moció.
Recomano la lectura de l’article -Salari Mínim: “Más España?”- del Col·lectiu Catalans
Lliures on posa de manifest els efectes negatius que tindria una pujada del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) donada l’estructura del mercat laboral espanyol, i en la seva extensió
del català. No llegiré l’article sencer, però si que voldria citar algunes de les conclusions a
les qual arriba aquest article:
“Com apunta Anem a mil, la precarietat del mercat laboral espanyol estaria lligada als salaris
baixos dels treballs poc qualificats. Però precisament l’objectiu de la devaluació salarial que
ha experimentat l’economia espanyola els darrers anys ha estat abaixar els salaris per
guanyar competitivitat. La precarietat, doncs, no ve donada pels salaris baixos, sinó per
l’excés de contractes temporals i el gran nombre d’hores no remunerades.”
“La pujada del SMI relatiu provoca l’aparició d’economia submergida via hores no
remunerades i reduccions de jornades remunerades. Les conseqüències són dramàtiques:
augment de la rigidesa, menor contractació, caiguda en picat de la recaptació i augment de
la despesa pública. Tot això ho hem viscut. Augmentar el SMI, per tant, portaria associats
augments en la temporalitat i, ergo, un increment de la precarietat. Quant més gran sigui
l’augment, més greus seran les conseqüències. Ara bé, com es distribueix aquesta
precarietat? Dos col·lectius són especialment sensibles: immigrants i joves.”
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“L’augment de l’atur impacta negativament en el rendiment escolar. A més, l’impacte és molt
més gran si l’aturat és d’edat avançada, típic dels contractes complets indefinits amb grans
indemnitzacions. No hi ha cap indemnització que compensi els problemes sobre el
rendiment escolar o de salut mental associats a l’atur. Per aquests aturats, l’única solució és
una feina. Per això, moltes socialdemocràcies senzillament han eliminat les indemnitzacions
i també el salari mínim centralitzat. L’excepció són els Països Baixos, que va introduir un
salari mínim juvenil de 515€.”
“La reducció de la temporalitat és tan necessària com l’augment de la parcialitat. El camí per
aconseguir-ho no és inventar-se teoria que no existeix sinó prendre les mesures que sabem
que funcionen. Això passa per: reduir el salari mínim, introduir un SMI per a joves, obrir
fronteres i acollir refugiats, fer una reforma institucional que redueixi la corrupció de partits i
sindicats i reduir les indemnitzacions.”
És per tot això, que el sentit del nostre vot en aquest punt serà en contra.”
Finalment, vol fer una reflexió. Veu que el regidor Sr. Sánchez no està present a la sala,
però creu que com a liberal també estaria d’acord amb aquests postulats del Col·lectiu
Catalans Lliures.
El Sr. Alcalde comenta que no li sembla correcte que un regidor d’un grup municipal opini
per un altre d’un altre grup, que actualment no hi és, desconeixent els motius. De tota
manera, hi ha llibertat d’expressió.
La regidora Sra. Castillo diu que l’augment del salari mínim, entre d’altres finalitats, és per
incentivar la formació i millorar la productivitat; respecte el tema de la temporalitat, posa de
relleu que el seu partit tenia alguna cosa a veure, ja que van votar a favor, juntament amb el
PP, de la reforma laboral.
El regidor Sr. Tarrés diu que ho creu, per coneixement de causa, perquè el Sr. Sánchez va
signar el manifest Col·lectiu Catalans Lliures, per una Catalunya lliure i liberal.
El Sr. Sánchez no està en la sala en el moment de la votació.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents d’alcalde Na Àngels Castillo i Campos, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups ERC, CUP i PSC; i dels
regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez; i tres vots
en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na
Lourdes Paituví i Colomer, del grup CIU.

PART DE CONTROL
12. DESPATX OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 268 a la 304, ambdues incloses, des
del 14/11/16 fins al 18/12/16:
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-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 19
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1
Resolucions en matèria de contractació: 6

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 14/11/16 fins al 18/12/16, en matèria
de:
-

Seguretat: 8
Benestar Social: 3
Urbanisme: 1
Medi Ambient (Activitats): 1
Sanitat (Cementiri): 1
Espai Públic: 2

Per urgència, en Junta de Portaveus, s’ha acordat incloure aquest punt:
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’AIXECAMENT
REPARAMENT ENCÀRREC DE GESTIÓ A GUSAM DEL SERVEI DE FORMACIÓ.
“INFORME D’INTERVENCIÓ
NÚMERO 006/16
ASSUMPTE: Informar sobre la situació de les objecció realitzada a l’encàrrec de gestió a
GUSAM del servei de formació.
El Departament de Serveis Personals va enviar a la Intervenció Municipal, per a la seva
fiscalització prèvia, expedient relatiu a l’encàrrec de gestió a GUSAM del servei de formació
municipal. Mitjançant informe núm. 23/16, la Intervenció municipal formula objecció de
legalitat a l'expedient dit basada en manca de consignació pressupostària en el moment que
es feia l’informe, de data 14 de juliol de 2016.
La resolució d’aquesta discrepància correspon al Ple ja que tal com estableix l’article 217 del
TRLRHL correspon al ple resoldre les discrepàncies quan les objeccions es basin en
insuficiència o inadequació de crèdit.
En aquest informe es dóna compte de la resolució d’aquesta discrepància amb la
modificació de crèdit 05/2016 en la que es dota a la partida pressupostària de crèdit suficient
per fer front a les despeses generades per l’encàrrec de gestió a GUSAM en l’exercici 2016.
Aquesta modificació de crèdit va suposar l’existència de crèdit suficient i es va procedir a
realitzar pagaments urgents a l’empresa municipal GUSAM ja que en tot cas, l'administració
té obligació d'atendre les obligacions que li són exigibles per obres, subministraments o
serveis prestats, sense perjudicar a tercers que actuen de bona fe en virtut del principi
d'enriquiment injust de l'administració. S'informa que el servei ha estat prestat
satisfactòriament i als preus habituals de mercat.
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Malgrat el pagament, en els corresponents informes d’aprovació de factures d’intervenció es
feia esment d’aquesta situació irregular generada per l’informe amb objeccions per
insuficiència de crèdit sense que s’hagués procedit a l’aixecament explícit de les objeccions.
Intervenció considera que la modificació de crèdit va donar lloc a suficiència de crèdit i el
pagament de les factures es va fer per considerar un aixecament implícit en l’acte del decret
de modificació de crèdit. Cal tenir en compte, però, que aquest aixecament correspon al ple i
es per això que amb aquest informe es procedeix a informar que es dóna per resolta la
situació que va donar lloc a l’objecció suspensiva de l’informe d’intervenció.”
PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez comenta que la regidora Sra. Sánchez ha abandonat actualment la
sala i era la que havia d’exposar les preguntes 13 i 14, i que si no li sembla malament,
canviarien l’ordre i ell exposaria abans les preguntes 15 i 16.
Així que, tot seguit, es fa la pregunta 15.
15. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ DE COM ÉS QUE LA REGIDORA DE
NOVES TECONOLOGIES INSINUA QUE ELS ARENYENCS QUE TENEN
CONTRACTADA LA TELEFONIA MÒBIL AMB MOVISTAR S’HAURIEN DE
PLANTEJAR CANVIAR DE COMPANYIA.
El regidor Sr. Jiménez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, com és que la regidora de
Noves Tecnologies insinua que els arenyencs que tenen contractada la telefonia mòbil amb
Movistar s’haurien de plantejar canviar de companyia.
Ja hem parlat força vegades dels problemes de cobertura que té l’antena de Movistar que
està ubicada en una parcel·la municipal, la concessió de la qual finalitza el 25 de març del
2029.
Per notícies publicades a Ràdio Arenys de Munt sabem que les gestions realitzades pel
Govern amb l’empresa Movistar per resoldre de forma definitiva els problemes de
funcionament que té aquesta antena han estat infructuoses i que el govern estudia la
retirada de la concessió a l’empresa per poder tenir l’antena en un terreny municipal.
El 24 d’octubre Ràdio Arenys de Munt va publicar que la regidora Noves Tecnologies va
insinuar, sense dir-ho, que els arenyencs que tenen contractada la telefonia mòbil amb
Movistar s’haurien de començar a plantejar si estan disposats a canviar de companyia.
També s’ha fet públic que s’han fet consultes als veïns d’Arenys de Munt que tenen
contractats els serveis telefònics amb Movistar per saber quin és el seu cas particular i
estudiar quina afectació tindria al poble suprimir el servei d’aquesta companyia.
Tot i que pugui semblar el contrari, per la dependència que tenim dels telèfons mòbils, la
telefonia mòbil no ha estat mai un servei públic. És un servei que es presta al públic, com la
banca, un forn de pa o una botiga de verdures, per empreses privades amb un benefici
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econòmic privat. Independentment de la qualitat del servei que prestin aquestes empreses,
que els clients triïn una botiga o altra, o una companyia o altra, és una decisió lliure i
voluntària dels usuaris, on l’Ajuntament no hauria d’intervenir mai.
A més, per Llei, les administracions públiques, com l’Ajuntament, tenen l'obligació de no ser
discriminadores cap a cap empresa. En aquest sentit incidir en l’opinió dels usuaris sobre un
possible operador o altres és una acció discriminadora on l’Ajuntament no hauria de
intervenir.
I més enllà de l’antena que Movistar té ubicada en un terreny municipal, potser té més
antenes al municipi i pot continuar oferint el seu servei als usuaris.
És per aquest motiu que li volem preguntar:

Com han anat les consultes amb els arenyencs usuaris de Movistar? Si n’hi ha hagut
moltes o poques i quines han estat les casuístiques plantejades.

L’Ajuntament sap si Movistar té més antenes al municipis amb els quals pugui oferir
els seus serveis?

Des de l’Ajuntament es té informació de quina és la qualitat de cobertura dels
diferents operadors de telefonia mòbil al poble? I quins són els llocs sense cobertura del
poble?

S’ha recomanat alguna empresa privada com a substituta de Movistar?”
La regidora delegada de Noves Tecnologies, Sra. Ballester, dóna les gràcies per fer
aquestes preguntes. Ha continuació diu textualment, intercalant les preguntes amb les
respostes: “Com han anat les consultes amb els arenyencs usuaris de Movistar? Si n’hi ha
hagut moltes o poques i quines han estat les casuístiques plantejades.
Han estat 8, del dia 6/12, presencials i una que resta pendent de buscar dia i hora. Han estat
poques, pel que m'esperava; però falta fer més campanya. En qualsevol cas, han estat tots
els tipus que a priori podríem imaginar.
– Persones descontentes, persones que no coneixien l'històric perquè són
nouvingudes, persones contentes però que quan han conegut la situació
d'incompliment han donat suport. En tots els casos han expressat la voluntat de
donar suport a les actuacions en el sentit de reclamar el bon compliment dels tractes
i dels serveis.
En especial pel tema que sembla que us amoïna; per bé que a tots els he fet saber la meva
opinió, lliurement, també he insistit abans de donar qualsevol explicació que ells són els
clients, que la relació que hi tenen és de contracte privat entre les parts, ben lliure també i
que en aquesta relació no s'hi posa ni l'ajuntament, ni el govern ni jo mateixa. Ans al
contrari, MOVISTAR ha de complir el tractes que tingui amb els seus clients i si per la seva
banda incompleix acords amb l'ajuntament, és responsabillitat de la companyia veure de
quina manera ha de seguir complint-los.
Tant en la reunió amb les coordinadores de les àrees, com a persones que ens van venir a
veure vam expressar clarament que la voluntat de l'Ajuntament és que s'ofereixi el millor
servei possible, i això passa, també, perquè aquest proveïdors, com ho demanem a
qualsevol altre, compleixi amb les seves obligacions contractuals, perquè és terreny de tots i
els contactes són també de tots.
L’Ajuntament sap si Movistar té més antenes al municipis amb els quals pugui oferir els seus
serveis? Des de l’Ajuntament es té informació de quina és la qualitat de cobertura dels
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diferents operadors de telefonia mòbil al poble? I quins són els llocs sense cobertura del
poble?
El que jo sé en aquests moments és que hi ha una altra antena a Collsacreu i s'ha demanat
posar una altra a la zona de Bellsolell. Ho sabem perquè ha sol·licitat a Serveis Tècnics i ara
s'està estudiant perquè té un impacte visual molt alt i cal revisar bé la idoneïtat en tots els
aspectes.
Totes les antenes que gaudeixen de llicència i la inspecció tècnica corresponent estan
registrades en una mapa que el Ministerio fa públic al seu Web. Pel cas d'Arenys de Munt,
no n'apareix cap. A més, la Generalitat té publicat una mapa i una aplicació mòbil per copsar
les cobertures de telefonia, basada en les connexions de particulars. Arenys de Munt està
reconegut com a 100% de cobertura.
S’ha recomanat alguna empresa privada com a substituta de Movistar?
No. Ens plantegem fer un nou concurs i que es presenti qui pugui i reuneixi les condicions
per a ser contractat. Es poden treballar les clàusules per tal de buscar els serveis millors,
amb més garanties i que comprengui més consciència de la importància del servei que
ofereix; són aspectes que caldria treballar tècnicament molt i molt bé.
Per acabar, deixi'm recordar que MOVISTAR és una empresa que incompleix un contracte
públic i que deu diners a aquest Ajuntament (1.001€ per la sanció). Motius pels quals ara per
ara, no podria presentar-se a cap licitació.
El regidor Sr. Jiménez demana saber quina és l’aplicació de cobertura, i la regidora Sra.
Ballester diu que desconeix el nom, però que si es fa una cerca posant “cobertura telèfon
app” apareix.

13. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PERQUÈ EL SR. RABASSEDA INFORMI
DELS SEUS SOUS QUE COBRA DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, perquè el Sr. Rabasseda
informi dels seus sous que cobra de l’administració pública.
En el darrer Batec hem pogut llegir que el Sr. Rabasseda comparteix dues responsabilitats
en l’administració pública, una a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com Alcalde, i una altra al
govern de la Generalitat, com a Director de Serveis del Departament d’Agricultura.
Atès que tots dos càrrecs són càrrecs polítics, aconseguits per estar vinculat a un partit
polític, i estan remunerats amb diners públics, diners de tots, en un exercici de transparència
li voldríem preguntar al Sr. Rabasseda:

Si és tan amable de dir quin és l’import que cobra anualment per ocupar aquests dos
càrrec públics, detallat per cada un d’aquests càrrecs.
Sense cap interès a polemitzar, només amb una simple descripció de dades.”
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El Sr. Alcalde diu que no és una qüestió d’amabilitat, sinó un fet de transparència i que
encantat estarà de donar resposta, doncs això és públic i ja està publicat. Pel Govern
municipal es va decidir que l’alcalde cobra per dietes per assistència, que no és un sou, de
16.200€ bruts anuals. Pensava que ja ho coneixia. Respecte els sous per treballar a la
Generalitat, també són sous publicats, i com a Director General té un sou de 81.395,72€.
Tant ell com la resta del Govern, no tenen cap problema en dir el sou o les dietes que cobra,
doncs al ser diners públics, ha d’haver màxima transparència i en aquest sentit està publicat
allà on calgui.

14. PREGUNTA DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I
SRA. ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE LA COORDINACIÓ DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL, EN SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ, DEGUT A LA
PREOCUPACIÓ PELS ROBATORIS QUE S’HAN COMÉS DURANT AQUEST
ESTIU.
La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez
en representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys
de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, sobre la coordinació del cos de
la Policia Local, en seguretat ciutadana i prevenció, degut a la preocupació pels robatoris
que s'han comés durant aquest 2016.
Veïns del poble ens han tramés la seva preocupació per l’augment de robatoris al poble des
d’aquest passat estiu.
Veiem que no és només en domicilis particulars o locals comercials, sinó també com s'ha fet
públic fa pocs dies a través de la ràdio i de la web de l'ajuntament, s'ha produït un robatori
en el camí de Lourdes de part de la tanca de fusta que és va posar per separar la zona dels
vianants i robatoris en les barraques del Bellsolell.
Des del Govern municipal es diu a la població quan passen fets com aquests, que es reforça
la vigilància, però el que volen els vilatans és que es vetlli per la seguretat ciutadana perquè
aquests fets és puguin minimitzar amb una bona coordinació i prevenció.
La seguretat ciutadana és per nosaltres una prioritat, per això en el ple de desembre del
2014 vam preguntar sobre aquest tema.
La resposta que ens va donar la persona responsable de Governació i Mobilitat, era que hi
havia una coordinació diària amb els Mossos d'Esquadra.
Es per això que els hi preguntem:

Quin protocol de seguretat i prevenció s'està aplicant actualment?

Quines mesures tenen previstes per millorar la seguretat i evitar més robatoris? ”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, aprofita la seva primera intervenció per desitjar
bones festes a tothom. Tot seguit explica que l’operativa actualment funciona de la següent
manera en casos de seguretat pels habitatges: dos reunions per setmana amb els Mossos
d’esquadra valorant les zones de més o menys risc de robatoris per poder activar dispositiu,
així es fan patrulles, que no vol dir que siguin conjuntes, malgrat que poden ser-ho per tal de
controlar les zones on hi ha hagut problemes. En el cas de robatoris en zones d’oci, s’actua
més puntualment.
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Hi ha coordinació amb Mossos respecte els “punts calents” i es reforça les actuacions en
aquests punts. A més, en determinades ocasions es posen agents de paisà en certes zones.
Continuaran treballant per millorar la seguretat contra dels robatoris.

16. PREC DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL PAS DE
VIANANTS DEL CARRER BORRELL ABANS DEL CARRER GENERALITAT.
El regidor Sr. Jiménez llegeix el següent prec:
“Prec que presenten els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther Sánchez Sánchez en
representació del Grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24
de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de
Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de Munt, per millorar la seguretat del pas de
vianants del carrer Borrell abans del carrer Generalitat.
El pas de vianants que hi ha al carrer Borrell, abans d’arribar al carrer Generalitat, té una
visibilitat molt limitada, tant pels vianants que el volen utilitzar com pels conductors que
pugen pel carrer, ja que els vehicles que hi ha aparcats impedeixen veure als vianants si hi
ha vehicles que s’apropen i als conductors si hi ha persones que volen creuar el carrer en
aquest indret.
Al mateix temps, els vehicles arriben a aquest pas de vianants amb velocitat i potència, per
la pujada del carrer.
Si a aquesta situació li afegim que aquest pas de vianants està a tocar de l’escola Sant Martí
i que és molt utilitzat per nens i nenes en l’horari escolar, ens trobem amb un problema
important de seguretat.
És per aquest motiu que els hi volem proposar per millorar la seguretat d’aquesta zona:
1.
Suprimir una o dues places d’aparcament per millorar la visualitat tant de vianants
com de conductors.
2.
Col·locar un reductor de velocitat, tipus berlinès, per reduir la velocitat dels vehicles
abans d’arribar al pas de vianants.”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, comenta que valoraran la possibilitat de treure
aquestes places d’aparcament, malgrat que són escasses al poble, però també poden
valorar convertir-les en places de motos, que també són necessàries. Respecte el reductor
de velocitat, es valorarà.
La regidora Sra. Sánchez abandona la sala a les 23 hores.

17. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE LA PODA DELS ARBRES.
El regidor Sr. Campasol formula la següent pregunta:
“Ens poden explicar per quin motiu s’ha fet la poda dels arbres de la forma que s’ha fet? És
a dir, sense treure tota la brancada petita i sense escapçar els arbres per tal de fer-los-hi un
millor sanejament.”
El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, comenta que no és tècnic de poda i el que
farà és llegir l’informe que li han fet arribar, a més, és recent com a regidor de Medi Ambient
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i, malgrat el que exposi, sempre poden parlar d’altres solucions. Seguidament, llegeix
l’informe tècnic:
“Informe tècnic de la realització de la poda dels plàtans de la riera d’Arenys de Munt
Els arbres porten 5 anys sense reduir‐se i encara que tenen una bona vitalitat, tenen
problemes de cavitats en la seva estructura principal per podes dràstiques que es van fer fa
molts anys.
Aquests arbres d’alineació tenen una estructura en got, heretada de les podes tradicionals,
amb grans talls de motoserra que han generat podridures, i es troben ubicats en mig d’un
passeig de cases de dos pisos i molt propers a les façanes d’aquestes. Per la ubicació,
l’estructura i les podridures, es decideix que no es poden deixar créixer lliurement i es valora
que la millor solució és mantenir‐los reduïts sempre. Observant les últimes unitats de
creixement, es pot saber el vigor del que disposa l’arbre i en funció d’això es pot reduir més
o menys la brancada.
L’objectiu és preparar‐los per fer una reducció selectiva bianual i que l’arbre sempre tingui
fulles però que mai s’hagin de tallar diàmetres considerables.
Sempre s’eliminaran les branques més vigoroses i es deixaran les més joves, aquestes
últimes seran les vigoroses l’any següent, pel que ens permet anar eliminant les més potents
i que l’arbre continuï tenint branca nova. Per fer aquest tipus d’intervenció en aquests arbres,
es requereix d’una actuació a llarg termini.
D’aquesta manera s’aconsegueix una brotada més compensada, obtenint ombra molt abans
que en una reducció total o en la brocada, l’arbre pot realitzar abans la fotosíntesis i així es
fa més resistent als atacs d’oïdi i d’altres plagues. A més a més, no tindrà mai una branca de
més de 4 anys evitant així els talls de gran diàmetre.”

18. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE LA NETEJA INTEGRAL DE L’AVINGUDA
PANAGALL.
La regidora Sra. Paituví aprofita per expressar que tot és molt important el que s’està portant
al Ple, però que creu que de cara al 2017 seria interessant que prengués relleu i més
importància tots els temes que tenen a veure amb el territori, i amb això es refereix a Arenys
de Munt. Seguidament, formula la següent pregunta:
“El passat 1 de desembre, es va fer una neteja integral amb aigua a pressió de l’avinguda
Panagall. Realment era molt necessària ja que l’estat era deplorable. Només en dues
setmanes, torna a estar ple d’orins.
La neteja integral de carrers està molt bé, però precisament en aquest indret caldria pensar
en alguna actuació més, com un pipi-can. S’hi està treballant? O es tenen previstes altres
actuacions?”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, primerament diu que comparteix plenament el
que ha manifestat de centrar-se més en temes del poble. I respecte el tema del pipi-can, és
difícil trobar un lloc per situar-lo, malgrat tot, ho estudiaran. I el que s’ha d’evitar és que els
escocells ho acabin sent, i per això s’ha iniciat un procediment participatiu per tal de
reformular els escocells.
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19. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE LES ESCALES DEL LOCAL SOCIAL DE
TORRENTBÒ.
A petició del grup CIU, aquesta pregunta es retira de l’ordre del dia.

20. PREC DEL GRUP CIU SOBRE LA ROTONDA EIXAMPLE - AMADEU VIVES VERGE DE MONTSERRAT.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
“Està detectat que a l’inici de l’Eixample, els vehicles normalment acceleren al veure
l’avinguda més ample.
També és cert que la sortida del Carrer Verge de Montserrat, és un punt crític en visibilitat.
Que l’amplada d’aquesta via a l’alçada del Carrer Amadeu Vives, ha sigut aprofitada per
vehicles per fer-hi canvis de sentit si els calia.
Per aquest motiu, pensem que una petita rotonda justament en aquest punt, podria regular
el trànsit per tal que es pogués fer un canvi de sentit correctament, reduir la velocitat dels
cotxes i també podria millorar la sortida per el carrer Verge de Montserrat que actualment es
molt perillosa.
Caldria retirar els aparcaments que hi ha en la cruïlla Eixample-Verge de Montserrat, per
millorar la visibilitat, i en tot cas es podrien aprofitar els espais buits generats per les pròpies
passeres al llarg de la riera, ja que la seva disposició no alineada fa que quedin uns espais
morts per al vianant i en canvi es podrien aprofitar com a aparcaments tot i que en lloc
d’asfalt hi hagi llambordes, adjuntem fotografia il·lustrativa. I ja per acabar, el fet de no tenir
passos de vianants senyalitzats en horitzontal ni en vertical, molts cops fa que hi hagi
inseguretat tant per al vianant com per al vehicle.”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, exposa que hi ha moltes preguntes totes
enllaçades i vol respondre que hi ha un espai que per ser prudents no van pintar, però es pot
reformular. Valoraran les propostes, i potser la supressió d’alguns llocs d’aparcament es
compensa amb la creació d’altres. La rotonda no s’havia plantejat, i comenta que la que sí
s’està treballant amb Diputació és la rotonda a la part alta de la riera a la zona del Dia. Es
valorarà si tècnicament és possible per estudiar la proposta. Comenta també la funcionalitat
de la bicicleta.
El regidor Sr. Campasol diu que, bàsicament, el problema és de velocitat, i el regidor Sr.
Castillo diu que és cert, però tant de pujada com de baixada.
El Sr. Alcalde exposa que el regidor Sr. Planas va plantejar una sèrie de preguntes, i malgrat
que ha excusat la seva assistència, ell formularà les seves preguntes per tal que puguin ser
respostes:

21. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA MILLORA D’ACCÉS AL VEÏNAT DE SANT
CARLES.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci un estudi i s’executi
un pla de millora per l’accés des de la carretera C-61 al Veïnat de San Carles.
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Fem aquesta petició arran de les queixes dels propis veïns i els continus embuts que
succeeixen en aquell punt concret, com també podem observar la tanca de protecció està
plena de fregades de cotxes.
Per aquest motiu trobem que seria oportú donar celeritat a la millora d’accés del Veïnat de
San Carles.
Pregunta: Quan es faria aquest estudi per poder buscar la millor solució? Tenen intenció de
fer alguna cosa? Tenen detectat aquesta deficiència viària?”
El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, diu que és competència de la Generalitat, de
Carreteres i l’Ajuntament poc pot fer en aquest cas. Hi ha alguna opció tècnica, però no
gaire estudiada.

22. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA CREACIÓ D’UN ESPAI NOU PER ALS
JUBILATS.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es busqui, a més a més de
les instal·lacions ja existents de l’Esplai, una ubicació nova per aquest, a fi de poder fer
activitats diverses com per exemple: el ball dels diumenges entre d’altres.
Creiem que la gent gran del nostre municipi es mereix aquest nou espai polivalent, i el volem
per a ells, i és per aquest motiu que volem una decisió ferma de l’Equip de Govern referent a
l’atorgament d’aquest nou espai.
Pregunta: Quan tindrem un espai que s’ajusti a les seves necessitats, exclusivament per als
Jubilats? Quina data posarien per tenir aquest espai? Saben on ubicar aquest espai
polivalent?”
La regidora delegada de Gent Gran, Sra. de la Iglesia, comenta que a l’inici del seu mandat
el que van tenir clar era, malgrat l’escàs pressupost, que calia que tots els espais en els que
hi havia entitats fossin adequats. Per aquest motiu, s’ha redactat un projecte per millorar
l’edifici de l’Esplai, per tal de fer obres concretes en banys, escala, etc. Això no suposarà
que es pugui fer el ball, doncs cal un espai gran, com ara la Sala municipal. Però són temes
que en funció de pressupost es poden anar solventant.

23. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE L’INFORME DE VIABILITAT DEL MERCAT
MUNICIPAL.
“Exposició: El Grup municipal del Partit Popular volem saber quantes parades actualment hi
ha al mercat municipal, i quina és l’estratègia que està duent a terme l’Equip de Govern per
treure el màxim rendiment i eficiència d’aquestes instal·lacions.
Pregunta: Quantes parades hi ha actualment al mercat? Quin pla tenen per augmentar els
paradistes al mercat municipal? Estan satisfets amb les mesures adoptades referent a la
promoció del Mercat?”
El regidor delegat de Promoció Económica, Sr. Sánchez, diu que des del moment que va
assumir la regidoria de Promoció Econòmica i de comerç, es va posar en contacte amb els
paradistes per veure les seves necessitats i inquietuds. Així, el primer que es va fer va ser
inversió en l’edifici del mercat, iniciant les obres a finals de 2014 i finalitzant-ho a inicis de
_____
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2015. A més, es va voler dinamitzar les parades disponibles, que va implicar una modificació
de les ordenances fiscals. A més, es va demanar una subvenció a Diputació de Barcelona
per tal de poder fer un estudi de viabilitat del mercat. A més, es va iniciar la línia d’ajuts.
Durant l’any 2016, malgrat tot, les parades s’han anat tancant, per situacions personals dels
paradistes. S’ha posat en contacte amb Diputació per poder dinamitzar el mercat i també
durant l’any 2014-2015 es va posar en contacte amb diverses entitats del municipi per poder
dinamitzar el mercat i fer venda de productes de proximitat, però no se’n va sortir.
Diputació ha seleccionat 4 pobles del Maresme per dinamitzar mercats municipals, i entre
ells, està Arenys de Munt.
Malgrat tot, no tira la tovallola, i continuarà preservant i treballant per dinamitzar el mercat i
que sigui promotor del comerç local.
Per aquest motiu, proposa als regidors crear una comissió per treballar en aquesta línia. El
que no acceptarà és que es promogui l’enderroc o la desaparició del mercat, doncs
considera que ha de ser propulsor del comerç local.

24. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA REPARACIÓ DEL FERM DEL C/SANT
ANTONI MARIA CLARET.
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular preguem es faci una actuació de reparació del ferm en
mal estat que es troba situat en aquest carrer. Tenim queixes de veïns que ens comenten
que fa molts mesos que hi ha un forat i cada cop és mes gran.
Prec: Demanem que es pugui fer una intervenció en el ferm en mal estat del carrer citat.”
El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que aquesta actuació ja s’ha fet aquest
matí, doncs, certament, estava en molt mal estat.

25. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez vol comentar el que ha dit la regidora Sra. Paituví respecte que seria
bo que els punts que es tracten al Ple tinguin a veure amb Arenys de Munt, i diu que s’està
treballant en la Comissió de modificació del ROM, però que mirant l’ordre del dia, veu que
gairebé tots els punts tractats avui tenen efectes a Arenys de Munt, doncs tant la moció de
derogar la Llei del franquisme, com la de la mobilitat segura, com el tema del sou mínim
afecten a tothom.
La regidora Sra. Paituví vol aclarir que tot és importat, però hi ha coses que encara són més
importants. Respecte a la resposta del regidor Sr. Sánchez pel tema del mercat, considera
que la reforma que s’ha fet del mercat no ha estat, des del seu punt de vista, correcta, i per
tant, estan d’acord amb col·laborar per tal que sigui més atractiu visualment i més eficient.

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

