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ACTA NÚMERO 3/18

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i un minut del dia vint-i-dos de febrer de dos
mil divuit, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En
Josep Sánchez i Camps, Na Maria Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger, i
els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther
Sánchez i Sánchez, Na Àngels Castillo Campos i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel
secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
S’excusa la regidora Na Fuensanta Maria Ballester i Jiménez.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5.0

Abandona la sessió el regidor Sr. Planas, del grup PP.
El Sr. Alcalde llegeix el manifest pactat i es fa un minut de silenci:
“En les sessions plenàries de l’ajuntament d’Arenys de Munt continuem posant de manifest
la injustícia i l’anomalia democràtica que suposa l’existència de presos polítics. Mentre part
del govern legítim de Catalunya estigui a la presó i a l’exili, i els representants d’Òmnium
Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana també estiguin empresonats preventivament, ho
recordarem en tots els Plens.
L’Estat espanyol creua el que són línies vermelles en qualsevol democràcia a l’Europa del
segle XXI, dempeus manifestem que continuem fidels al mandat democràtic de l’1-O i del 21D a favor de la República Catalana. Demanem la llibertat dels presos polítics i exigim
justícia.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=94.0

A continuació torna a entrar a la sala el regidor del grup PP, Sr. Planas.

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

El Sr. Alcalde explica que en Junta de Portaveus s’han pactat uns petits canvis en els punts a
tractar, així com la lectura d’un manifest sobre l’escola pública.
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=219.0

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 DE LA SESSIÓ DE DATA 25/01/18.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=269.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el Ple.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SESSIÓ DE DATA 8/02/18.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i tot seguit es procedeix a la votació.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=311.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PDeCAT, CUP i PP; i una abstenció de la regidora Na Àngels
Castillo i Campos, del grup PSC.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ SINGULAR DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=340.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut del punt. També
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
_____
CVE: 20180-07111-12723-92331
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“Vist que la relació de llocs de treball no contempla un lloc de Cap de l’OAV però aquesta
tasca s’està realitzant, amb la compensació econòmica d’un complement de coordinació per
un funcionari de carrera destinat a l’Oficina d’Atenció de la Vila, amb categoria C2, auxiliar
de gestió de l’OAV, amb complement de destí 14 i figuren en el pressupost, i cal regularitzarho, doncs són tasques específiques que caldria contemplar-les en el complement específic.
Vist que la relació de llocs de treball no contempla un lloc de Director de Ràdio però aquesta
tasca s’està realitzant, doncs sí estava prevista a l’annex de personal del pressupost 2017, i
es va cobrir en base a una convocatòria pública que es va realitzar al 2017, en virtut del que
estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual, que regula que
el servei de comunicació audiovisual és un servei essencial i d’interès econòmic general,
essent necessària la contractació d’un director per a garantir el seu funcionament.
Vist que es considera necessari adaptar la fitxa descriptiva del tècnic mig per aquell que
realitza aquestes tasques en l’àrea de Joventut, amb les funcions bàsiques i específiques
pròpies de les tasques a realitzar.
Vist que es considera que cal regularitzat el complement de destí del lloc de treball de
treballador/a familiar, que passa de 12 a 14, per tal d’equiparar-lo a la resta de llocs de
treball C2 de l’Ajuntament.
Vist que en la relació de llocs de treball d’agent i caporal que figuren amb la categoria C1
quan haurien de ser C2, donat que amb l’entrada en vigor de la Llei 3/2015, d’11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, que va incorporar la disposició addicional
setena a la Llei 16/1991, calia fer una reclassificació amb efectes administratius de caràcter
econòmic en el grup C1, malgrat que continuessin enquadrats organitzativament en la
categoria C2, però se’ls va posar a tots els efectes categoria C1.
Vistos els informes 6/2018, 7/2018 i 8/2018 del tècnic jurídic.
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 dels
corresponents llocs de treball i modificacions de categories, complements de destí i altres
conceptes.
_____
CVE: 20180-07111-12723-92331
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Vista la proposta de la Comissió informativa de data 15-2-2018, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació singular de la Relació de Llocs de Treball amb els següents
canvis:
- Crear el lloc de treball de Cap de l’OAV, amb l’amortització d’un lloc d’aux. de gestió
de l’OAV, integrant el complement de coordinació en el complement específic,
aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva del lloc de treball que hi figura a l’expedient
i l’annex.
- Aprovar la fitxa descriptiva del tècnic mig de joventut.
- Aprovar el canvi en el complement de destí del lloc de treballador/a familiar de 12 a
14.
- Crear el lloc de treball de Director de Ràdio, aprovant, així mateix, la fitxa descriptiva
del lloc de treball que figura a l’expedient i l’annex.
- Aprovar la modificació de la categoria organitzativa dels agents i caporals de C1 a C2,
mantenint les retribucions de C1.
Segon.- Modificar en l’annex del pressupost el grup de classificació dels agents i caporals de
la policia local de C1 a C2.
Tercer.- 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.
Quart.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (DGAL), als efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=388.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=530.0

Intervenció de la regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=574.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=649.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=726.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=750.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i Na Àngels
Castillo i Campos, dels grups ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i una abstenció del regidor En Ramon
Planas i Freixas, del grup PP.

4.- MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=794.0

La regidora Sra. Vila comenta que avui, dia 22 de febrer, és el dia internacional de la igualtat
salarial. A continuació llegeix la següent moció:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna
de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan
presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a
les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització
de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa
_____
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evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no
queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta
mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no
tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on
les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en
tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre
doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un
26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Al País Valencià i a les
Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a
diferència d’alguns, nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la
mentre veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida laboral i
personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de denúncia
d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan habituals i hem seguit
amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de violacions que han posat de
nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos
d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que mostren que cal
continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
proposa d’adopció dels següents acords:

_____
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Primer.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Tercer.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència
en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Quart.- L’ajuntament recolzarà els motius de la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones
realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt
del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i
de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè.- Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la Dona, als
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes.”
Intervenció Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=819.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Sánchez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1163.0

Intervenció de la regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1268.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1498.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1677.0
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El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1746.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1828.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1877.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i Na Àngels
Castillo i Campos dels grups ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i una abstenció del regidor En Ramon
Planas i Freixas, del grup PP.

5.- MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT PER DEMANAR LA TERRITORIALITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DELS PISOS DE LA SAREB.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1898.0

El regidor Sr. Tarrés llegeix la moció següent:
“La SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), també
conegut com a “banc dolent”, va se creada al 2012 per recollir els actius tòxics dels bancs i
caixes, és a dir, els immobles i terrenys no desitjats en aquell moment perquè resultaven
difícilment comercialitzables i/o s’havien desvalorat, establint un marc de sanejament de
caràcter comptable i financer per a les entitats financeres rescatades pel FROB (Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària).

_____
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Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública i l’altre 55% és de
les entitats rescatades amb capital públic, no s’ha establert cap norma sobre la gestió
d’aquests actius, o sobre la conveniència de destinar els habitatges a algun tipus de finalitat
social. És més, la gestió desenvolupada fins el moment ha comportat la venda d’actius en
condicions tant avantatjoses pels compradors que la SAREB acumula un dèficit d’explotació
proper als 60.000 milions d’euros, que haurà de ser compensat amb recursos públics.
Una gestió d’aquest parc d’habitatges que està sent inviable l’oportunitat històrica
d’intervenir d’una manera eficaç en aquest mercat i ajudar a crear un gran parc d’habitatge
de titularitat pública.
Per tant, en comptes de garantir el dret a l’habitatge, com estableix el mandat
constitucional, per a centenars de milers de persones que es troben al carrer o en situació de
vulnerabilitat habitacional, ens trobem que, malgrat ser una banca rescatada amb diners
públics, ara que el mercat de l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop un
creixement dels preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, l’únic objectiu de la
SAREB és vendre els seus actius aconseguint el major benefici.
En aquest context no podem obviar el compromís i les mesures, dins de les seves
possibilitats i recursos econòmics, que des dels ajuntaments s’han executat per minimitzar o
donar resposta a la crisi i la vulnerabilitat habitacional. La manca de recursos de les
administracions locals per fer front a la problemàtica de l’emergència habitacional contrasta,
doncs, amb els milers de pisos en desús que acumula la SAREB. Aquests immobles, obtinguts
també com a conseqüència d’execucions hipotecàries executades pels bans i caixes, es
mantenen buits ja sigui a l’espera de què el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són
milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, impròpia d’una
societat amb una gestió i capital majoritàriament públic.
És per tot això, que el grup municipal del Partit Demòcrata d’Arenys de Munt proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Ministeri d’Economia a promoure els canvis necessaris a la SAREB perquè la
seva missió inclogui també l’objectiu de col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el
dret a un habitatge digne i adequat.
Segon.- Instar al Ministeri d’Economia a promoure els canvis necessaris a la SAREB perquè
prioritzi la funció social de l’habitatge i en aquest sentit, que quan hi hagi una administració
_____
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pública interessada en habitatges per destinar-los específicament a habitatge públic i social,
col·labori amb les mateixes mantenint o ofertant uns preus de venda o lloguer que no facin
inviable l’operació.
Tercer.- Instar al Ministeri d’Economia a fer possible la territorialització de la gestió de la
SAREB per fer-la propera a la ciutadania.
Quart.- Instar a la SAREB a informar anualment als municipis i/o entitats supramunicipals i/o
metropolitans, sobre els habitatges que formen part dels seus actius, i a estudiar la
transmissió o cessió d’una part del parc d’habitatges a curt i mig termini a aquestes
institucions o als seus operadors públics d’habitatge.
Cinquè.- Instar al Parlament de Catalunya i al nou Govern de la Generalitat a reclamar la
gestió pública dels actius de la SAREB ubicats al Principat de Catalunya, sol·licitant al
'Ministerio de Economia' els canvis sol·licitats en els acords primer, segon i tercer per
aconseguir promoure en la nostra administració la dotació d'un parc públic d'habitatges
propi per a ús social en la República Catalana.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris, al
Congrés dels Diputats i els grups del Congrés, al Ministeri d’Economia, a la SAREB i a les
entitats promotores de la Llei 24/2015 (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Aliança contra
la Pobresa Energètica i Observatori DESC).”
Intervenció Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=1916.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2284.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2385.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2685.0
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i Na Àngels
Castillo i Campos dels grups ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon
Planas i Freixas, del grup PP.

6.- MOCIÓ DEL GRUP CUP PER INSTAR AL PARLAMENT DE CATALUNYA A APROVAR, DE
NOU, TOTES LES LLEIS SUSPESES O ANUL·LADES PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
AMB EL BENEPLÀCIT DEL PP, PSOE-PSC I CIUDADANOS, PER TAL DE FER FRONT A LA
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL AL NOSTRE PAÍS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2734.0

El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez llegeix la moció següent:
“En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per
tal d’intentar fer front a la situació d’emergència social, amb els instruments que permet el
règim autonòmic vigent.
La gran majoria d’aquestes lleis, com el Decret-llei d’impostos als bancs, els Decret-Llei
contra la pobresa energètica o la Llei d’emergència habitacional (o contra els
desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, amb el
beneplàcit de PP, PSOE-PSC i Ciudadanos, avantposant una interpretació rígida de la
Constitució Espanyola front la majoria de la ciutadania de Catalunya expressada al
Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria i front els problemes i
necessitats reals de les persones.
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional –per iniciativa del Govern
espanyol o pròpia– ha suspès o anul·lat fins a 46 lleis catalanes mentre la situació
d’emergència i els problemes quotidians de les persones no han parat d’agreujar-se.
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Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l’augment de la desigualtat social: l’alt
risc d’exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors dificultats
d’accés a l’habitatge, així com de poder mantenir-lo; l’augment de les desigualtats en l’accés
al sistema sanitari i al sistema educatiu o les escoles bressol, entre moltes altres qüestions.
És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l’agulla per
començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel
Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin
els estralls socials que està produint la crisi econòmica que patim des del 2008. Calen
solucions d’emergència mentre no s’implementi un procés constituent que ens permeti
avançar cap a una República que ens doti de majors recursos i sobirania per poder
desenvolupar una arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques
basades en una major redistribució de la riquesa.
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Instar de forma urgent al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou el Decretllei d’impostos als bancs, els Decret-Llei contra la pobresa energètica, la Llei d’emergència
habitacional (o contra els desnonaments) i d’altres que millorin la qualitat de vida dels
catalans, que hagin estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, amb el
beneplàcit del PP, PSOE-PSC i Ciudadanos, per tal de fer front a la situació d’emergència
social i als problemes i necessitats reals de les persones.
Segon.- Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de
fer efectives aquestes lleis aprovades, amb la màxima brevetat possible, un cop hagin estat
aprovades pel nou Parlament.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la
Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa autonòmica.”
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2760.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=2957.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3131.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups
ERC, PDeCAT i CUP; i dos vots en contra de la regidora Na Àngels Castillo i Campos i del
regidor En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.

7.- MOCIÓ DEL GRUP PSC PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3162.0

La regidora Sra. Castillo diu que és plenament conscient que la moció no prosperarà, i a
continuació llegeix el text següent:
“El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions.
Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat
econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents; i
amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor
de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida, es
condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la
imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb
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aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en
detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les
seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o
20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia
puguin contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de la
Seguretat Social a un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que ha passat de
disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 milions d'euros, i que si
no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions
d'euros de l'Estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de
8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de
93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les
pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc
de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit
seguir endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social duta
a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del
Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les majors tensions
generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons
tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la
seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola
de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del
previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la
garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions
futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.
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Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social s'ha de
considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna
que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema
Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut
dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels
països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions,
mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Arenys de Munt presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal els següents acords, instant el Govern
d'Espanya a:
MOCIÓ
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la
legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera
íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del
Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes
d'acord amb l'IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les
pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort (COL·LECTIU DE
PERSONES) corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat
2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses següents entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc.). Si
es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i a
càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, de la
mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics.
_____
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5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb
ingressos procedents d'impostos destinats anualment a completar els ingressos per
cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com ara nous
impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la
societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha
de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de Reserva a
través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de
fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial, i per tant
de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar
la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins
a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les
dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un concepte
que implica una recerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada
any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.
9. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran del municipi.”
Intervenció Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3178.0
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Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3803.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3836.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3858.0

Posada a votació la moció, la mateixa no s’aprova, per un vot a favor de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i onze vots en contra, del senyor alcalde president En
Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i
Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel
“Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
ERC, PDeCAT, CUP i PP.

A continuació, el Sr. Alcalde diu que en Junta de Portaveus s’ha acordat incloure la lectura
d’un manifest.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=3885.0

El regidor Sr. Campasol llegeix el text següent:
“MANIFEST A FAVOR D’UNA ESCOLA CATALANA I EN CONTRA D’INCLOURE EN LA CASELLA
D’INSCRIPCIÓ AL CURS ESCOLAR 2018/19 I SUCCESSIUS, L’OPCIÓ D’ESCOLLIR UNA LLENGUA
D’ESCOLARITZACIÓ.
Davant de la irresponsable, il·legal i maldestra proposta del Govern Espanyol, que compta
amb la complicitat del silenci de Ciudadanos i del PSOE, d’inserir una casella al full
d’inscripció per al curs 2018-2019, amb què els pares podrien escollir amb quina llengua
voldrien escolaritzar els seus fills, els partits polítics municipals del PDeCAT, ERC, CUP i PSC
volem expressar el nostre més decidit rebuig a tal injusta i forassenyada proposta.
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La Llei de Normalització lingüística del 1983, aprovada per unanimitat pel Parlament de
Catalunya i per la Moncloa, contempla en els apartats 1, 2 i 3, que la “llengua pròpia de
Catalunya és el Català perquè hi ha estat utilitzada durant més de mil anys. Que el castellà i
el català són les llengües oficials al nostre país perquè el castellà ho és també en tot l’àmbit
espanyol. I que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a conèixer-les. La LEC deixa molt
clar que l’escolarització a Catalunya es realitzarà en la seva llengua pròpia, és a dir, en català.
I garanteix que, després de cursar la ESO, tots els alumnes tindran un coneixement palès,
suficient i acceptable del català i del castellà.
Per tant, aquesta proposta del Govern espanyol va en contra de la LEC, i de la mateixa Llei de
Normalització Lingüística, i envaeix barroerament les competències que en té la Generalitat,
obvia els reconeixements obtinguts a nivell europeu i mundial de l’excel·lència del nostre
sistema lingüístic i menysté els resultats "objectius" dels informes externs, com el PISA entre
d'altres, que exposen l'èxit en l'assoliment notori del català i del castellà, així com l’eina
d’integració i vertebració eficaç de la societat catalana.
Són moltíssimes les persones -procedents d'altres indrets de l'Estat o del món- que
agraeixen públicament la seva acollida i integració amb i a través de la llengua catalana, que
alguns ministres i partits polítics malintencionats, desitgen minoritària i minoritzada. La
comunitat educativa -mestres, AMPAS, educadors en general- ja s'han manifestat en contra
d’aquesta proposta del PP -que suposaria separar els alumnes per la seva llengua-. Inclús
contemplem l’absurd que suposa que un partit amb un President monolingüe i amb 4
diputats al nostre Parlament de Catalunya vulgui destruir la convivència lingüística de la
societat catalana.
La llengua catalana ha travessat per situacions molt complicades per la persecució que ha
patit en el decurs d’aquests últims 300 anys per part del Regne d’Espanya i, recentment,
durant el franquisme. Situacions de glotofàgia, primer i de diglòssia després, que l’haurien
pogut conduir a la marginalitat. A la Catalunya actual és possible viure en castellà, però molt
difícil de sobreviure només en català. Els catalanoparlants són bilingües per imposició; cosa
que no es pot dir de tots els castellanoparlants. El castellà és la llengua més parlada a
Catalunya, seguida del català, l’àrab i el xinès entre les aproximadament 150 llengües que es
parlen al nostre país.
Tenim el dret i el deure de defensar la llengua catalana com l’eix vertebrador de la nostra
cultura, la nostra tradició, la nostra economia i, sobretot, del nostre pensament que pertany
a totes i tots els habitants de la nostra nació. I demanem el compromís explícit dels
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representants polítics dels vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt en donar suport al present
MANIFEST.”
Intervenció del regidor Sr. Campasol:
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Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4128.0

PART DE CONTROL
El Sr. Alcalde fa la introducció de la part de control.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4140.0

8.- INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4t TRIMESTRE.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica com ha anat el pressupost anual i el Ple
es dóna per assabentat del contingut del presentat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre l’execució del pressupost i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica
2/2012 un cop transcorregut el 4r trimestre del 2017, en compliment del que disposa l’art.
16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:
 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS:
9.336.818,69 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES:
7.429.785,63 €
 S’assoleix Capacitat de Finançament.
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals.
 L’objectiu de la regla de la despesa es troba dins dels marges legals.
Intervenció Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4152.0

9.- DESPATX D’OFICI.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4203.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331
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“En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 10 a la 26, ambdues incloses,
des del 22/01/18 al 18/02/18:
-

Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de representació legal: 2
Resolucions en matèria d’organització: 1
Resolucions en matèria de contractació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 22/01/18 i el 18/02/18, en matèria de:
-

Seguretat: 3
Medi ambient: 2
Espai Públic: 1”

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4260.0

10.- PREC DEL GRUP PP SOBRE LA NIT DE NAPS I COLS 2018.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atesa la tradició anual de la
nostra vila de cada 5 de gener, la “Nit de Naps i Cols” i que l’any 2017 es va desenvolupar
amb incidents fins i tot a propietats privades.
Prec: Demanem que s’informi del pla de desplegament, cobertura i protecció que es va
materialitzar la nit del 5 de gener d’enguany; si es van dur a terme tasques preventives; si
van existir incidents; i, en cas afirmatiu, quins van ser i si han estat solucionats, de quina
forma.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4287.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4359.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331
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11.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL LAMENTABLE ESTAT DELS ESCOCELLS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès el deplorable estat en
què es troben els escocells d’arreu del municipi, que moltes vegades sembla passen a cobrir
funcions de paperera, mini pipi-cans, entre altres.
Pregunta: Tenen previst realitzar actuacions immediates per millorar l’estat dels escocells i
que duguin a terme el seu ús normal?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4466.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4568.0

12.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PI GROS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que atès que des de l’Ajuntament
es va passar una nota informativa sobre l’inici immediat el passat 11.12.2017 de les obres del
projecte d’urbanització del Pi Gros, consistents en la construcció d’una plaça, la millora de
l’evacuació de l’aigua de la pluja a la cruïlla del carrer Pau Casals i la supressió de la zona de
càrrega i descàrrega i dos places d’aparcament.
Pregunta: Per quin motiu no s’han donat inici les citades obres? S’ha fet una reunió prèvia
amb els veïns afectats que són els principals usuaris no només de l’indret sinó de la zona de
càrrega i descàrrega i de les places d’aparcament que es suprimeixen? Han tingut en compte
els importants problemes d’estacionament que es pateix a la zona? Hi ha possibilitat de
realitzar un projecte alternatiu més satisfactori?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4607.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4666.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL COBRAMENT DE FIBROCIMENT PER PORTAR-LO
A LA DEIXALLERIA I ELS RISCOS PER A LA SALUT QUE IMPLICA.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la següent pregunta:
“En data 18 de desembre del 2017, es van aprovar les tarifes per a l’any 2018 de la
deixalleria, per als usuaris del servei que desenvolupen una activitat comercial.
_____
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En aquesta tarifa aprovada ens ha sobtat comprovar que pel Fibrociment (Uralitat) s’ha
passat a cobrar 0,25 euros per quilo, quan anteriorment mai s’havia cobrat.
El fibrociment està format per, entre d’altres materials, l’amiant.
L’amiant és un residu perillós, classificat com a residu especial, atès que està format per
petites fibres que, en ser respirades, provoquen càncer i altres malalties pulmonars, per això
requereix una manipulació i un tractament especial per poder-lo portar a la deixalleria per
part dels particulars, com:
• Utilitzar guants, mascareta i granota d'un sol ús i llençar-ho tot quan s’hagi acabat la
feina. Si no és possible usar una granota d'un sol ús, podem utilitzar roba vella que
llençarem quan haguem acabat la feina. En cas contrari rentarem la roba que hàgim
fet servir, sense espolsar-la ni barrejar-la amb cap altra.
• No trencar, tallar ni foradar mai el material.
• Evitar manipular el material en presència d'altres persones.
• Mullar el material per evitar que es desprenguin fibres.
• Embolicar el residu amb film transparent o col·locar-lo en bosses específiques.
• No netejar la zona afectada amb escombres o aire comprimit. Utilitzar un pal de
fregar humit i esbandir-lo o llençar-lo quan hàgim acabat de netejar la zona afectada.
• Dutxar-nos una vegada haguem acabat la feina.
• Portar el fibrociment a la deixalleria, empaquetat correctament i separat de la resta
de materials.
Després de tota aquesta minuciositat en el tractament del fibrociment per part dels
particulars, la deixalleria només hauria d’acceptar fibrociment procedent, primer, d'usuaris
exclusivament particulars i, segon, correctament embalat en material plàstic (retractilat). En
cap cas s'hauria d’acceptar material sense embalar ni amb embalatges trencats o oberts.
Per finalitzar, és molt important que no s’abandoni mai aquesta residu al medi natural o a la
via pública, ni dipositar-lo als contenidors dels carrers.
Ateses totes aquestes especificitats, els hi volem preguntar:
• No consideren que cobrar per acceptar, encara que sigui poc, aquest material és un
risc, ja que pot implicar que s’abandoni a la natura o en contenidors d’escombraries?
• No creuen que els professionals haurien d’enviar el fibrociment que recuperin
directament a plantes de tractament, en comptes de portar-los a la deixalleria amb
els riscos que implica per als seus treballadors? Al cobrar aquesta tarifa obrim la
porta a què es pugui portar a la deixalleria.
• Demanem que les condicions especifiques de tractament del fibrociment, que hem
detallat als antecedents, siguin publicades i repartides entre els veïns per evitar riscos
innecessaris.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4735.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=4914.0

14.- PREC DEL GRUP CUP PER FINALITZAR ELS TREBALLS PER APROVAR EL NOU
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el següent prec:
“En data 17 d’octubre del 2016 es van reprendre les Comissions per la modificació del
Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb l’objectiu de començar-lo de nou, partint de zero, i
poder-lo tenir finalitzat al juny del 2017.
Durant aquells 8 mesos es va treballar amb reunions mensuals fins a tenir bastant enllestit el
reglament, tot i que no estava finalitzat al juny del 2017, tal com teníem previst.
Desprès del passat estiu, va començar tot aquest cicle d’anormalitat política amb l’ofensiva
política, judicial i mediàtica de l’Estat espanyol per reprimir al món social i polític català i,
institucionalment, des del l’Ajuntament d’Arenys de Munt vam fer una aturada volguda i
intencionada per manifestar el nostre rebuig a aquesta repressió espanyola que va contra la
voluntat de política i social del poble català, una repressió que ha portat a què tinguem
presos polítics, polítics exiliats i l’Estat espanyol usurpant de forma il·legal i il·legítima la
governabilitat catalana (talment com es tractaria a una colònia d’ultramar al segle XIX).
Ara, en què hem recuperat una certa normalitat institucional, que no social i política, a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, proposem al Govern:
• Que es recuperin els treballs de la Comissió per la modificació del Reglament Orgànic
Municipal (ROM), que es finalitzi l’esborrany de Reglament i que es pugui portar al Ple
per la seva aprovació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5077.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5167.0

15.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES MILLORI LA SORTIDA DEL RIAL DE LA COTXERIA CAP
A LA CARRETERA.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Diferents veïns ens han comentat que, des que s'han començat les obres de l’últim tram de
la Riera, en què el sentit de circulació del Rial Bellsolell s'ha canviat, per permetre l’entrada
de vehicles al centre del poble, i continua com a única opció de sortida de la Riera, amb
_____
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l’accés cap a la carretera, el Rial de la Cotxeria, a les hores punta s’acumulen molts vehicles
en aquest Rial que volen accedir a la carretera.
Hem pogut detectar que, entre el sentit únic de mar cap a muntanya de la Riera, fins a
l’Ajuntament, l’entrada al centre del poble pel Rial Bellsolell, amb l’increment de vehicles que
utilitzen aquest rial per entrar al poble, hi ha més vehicles que volen sortir pel Rial de la
Cotxeria que, juntament amb la combinació de semàfors que es produeix al Rial Bellsolell
(per baixar per la carretera, per entrar cap al centre del poble, per anar a l’aparcament públic
o entrar al Polígon Industrial del Bellsolell) i degut a la mala regulació d’aquest conjunt de
semàfors, s’acumulen molts vehicles a la carretera.
Vehicles que acaben ocupant l’espai de sortida del Rial de la Cotxeria, obstruint-lo.
De tal forma que, quan el semàfor d’aquest Rial es posa verd, és impossible sortir i que, quan
hi ha espai per poder sortir, el semàfor torna a estar vermell.
Atès l’alentiment de circulació que es produeix en aquesta sortida i que afecta a molts veïns,
especialment en hores punta, els hi volem demanar que:
• Es regulin i es combinin els semàfors que regulen aquestes vies, el de sortida del Rial
de la Cotxeria i el d’entrada al Rial Bellsolell, de tal forma que es faciliti el trànsit de
vehicles en tota aquesta zona.
• Es realitzi una senyalització horitzontal amb pintura groga, al terra de la carretera, a
la sortida del Rial de la Cotxeria, per a indicar que aquest espai no pot ser ocupat, en
la intersecció d’aquesta cruïlla, per vehicles aturats a la carretera per culpa del
semàfor que hi ha més avall, al Rial Bellsolell (tal com determina el dossier tècnic de
seguretat vial, número 23, del Servei Català de Trànsit).”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5219.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5341.0

16.- PREC DEL GRUP CUP PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL SOTERRANI QUE HI HA
DAVANT DE L’EDIFICI DEL SINDICAT.
La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Al soterrani que hi ha davant de l’Edifici del Sindicat, el qual s’utilitza per anar des de Riera i
Penya fins al Rial Pasqual, per sota de la carretera, hi ha un interruptor diferencial que dóna
seguretat al circuit elèctric d’aquest soterrani, protegint a les persones de possibles
derivacions o defectes d’aquest circuit elèctric.
Malgrat això, aquest interruptor diferencial està massa a l’abast dels vianants i poc protegit
de la seva manipulació, fet que provoca que persones incíviques es dediquin a manipular-lo i
a desconnectar-lo, amb la conseqüència que el soterrani es quedi a les fosques, sense llum.
_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Entenem que aquesta circumstància, de quedar-se el soterrani sense llum, és un perill doble:
1. Obliga als vianants a passar per la carretera, amb els riscos que això implica, deixant de
ser útil aquest soterrani pel que s’havia previst.
2. Al crear un racó fosc, es genera un espai adequat en el qual poder-se amagar i donar algun
ensurt no desitjat a alguna persona que passi per aquell lloc, creant una sensació
d’inseguretat i por elevades.
És per aquest motiu que demanem al govern que:
• es realitzin les accions necessàries per protegir aquest interruptor diferencial de les
persones incíviques i que s’impedeixi la seva manipulació per persones no
autoritzades per l’Ajuntament, garantint d’aquesta manera la normal utilització
d’aquest soterrani i potenciant la sensació de seguretat d’aquest vial públic.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5417.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5511.0

17.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES BASES REGULADORES DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL I URGENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE
MUNT.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“En el mes d’octubre s’estava acabant de treballar sobre el canvi de Reglament a la creació
de les Bases Reguladores de Prestacions Econòmiques de caràcter Social i Urgent.
Alhora es van fer modificacions quantitatives i qualitatives en aquestes ajudes a les persones
necessitades del nostre municipi, de manera que poguessin cobrir millor les seves mancances.
Han passat quatre mesos i mig i encara no veiem que es presentin al Ple.
Preguntem, per què encara no s’han presentat? I també, si no pensen negociar-les
prèviament amb la resta de partits polítics.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5542.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5577.0

18.- PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ S’EXECUTIN LES PROPOSTES VOTADES I APROVADES EN
EL PROCÈS PARTICIPATIU DEL 2017 I QUE ENCARA ESTAN PENDENTS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
_____
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“Encara, al mes de febrer de 2018, resten pendents d’executar propostes del procés
participatiu de l’any passat. Nosaltres pensem que el compromís hauria de ser executar-les
en el mateix any que s’aproven. No entenem perquè encara no s’han realitzat.
Algunes d’elles, al mes d’octubre estaven gairebé enllestides, com per exemple la targeta del
bus gratuïta per als jubilats amb pocs recursos econòmics. A més, vaig preveure que en el
Pressupost del 2018 augmentés la partida, passant de 5.000 a 10.000€, la qual cosa no ha
estat acceptada, visualitzant al nostre entendre la manca de sensibilitat cap a aquest
col·lectiu.
Però, hi ha més propostes encara sense executar: per exemple, Un programa per millorar el
servei de Logopèdia, Psicologia i extraescolars als infants.
O també: Activitats per Malalties neurodegeneratives, entre d’altres.
Preguem que ens les relacionin amb data d’execució.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5653.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5714.0

19.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA NEGATIVA A AUGMENTAR EN EL PRESSUPOST
2018 LA DOTACIÓ DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS DEL NOSTRE MUNICIPI.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Les subvencions a entitats tenen un caràcter de concurrència competitiva i pública. El nostre
grup socialista pensem que és la fórmula més adequada a l’hora d’atorgar aquests ajuts, i no
pas de forma directa i dit clarament “a dit”.
És per això que, en la nostra proposta de millora al pressupost 2018, demanavem que
s’augmentés la partida, passant de 10.000 a 15.000€ per aquelles entitats d’àmbit social.
Aquesta proposta era també un compromís adquirit en aquest Ple.
Hi ha entitats socials que treballen durant 3 dies seguits a la setmana com a mínim fent
tasques que l’Ajuntament deixa de fer, estem parlant d’un mínim de 20 persones, les quals no
només se’ls hi deu un reconeixement públic, que en el mes d’octubre jo mateixa volia fer a
totes les entitats del nostre poble, que ja estava organitzat i que vostès no em van permetre
realitzar, sinó que crec, a més, que les entitats necessiten dels recursos per tirant endavant.
Per tant, preguntem: quin és el motiu pel qual vostès no han volgut augmentar 5.000€ per les
subvencions a les entitats de l’àmbit social.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5827.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5891.0

_____
CVE: 20180-07111-12723-92331

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

20.- PREC DEL GRUP PDeCAT PER POSAR IL·LUMINACIÓ A LA ZONA DE DISAM.
El regidor Sr. Campasol formula el següent prec:
“Fem aquest prec per tal de mirar de solucionar el problema de la manca d'il·luminació que hi
ha a l'exterior del Centre de Distribució Solidària d'Aliments (DISAM).
Fins ara, l'única il·luminació que tenien era gràcies a un fanal que hi havia a l'antiga fàbrica,
però fa temps que el llum està fos. Per aquest motiu, demanem que es solucioni aquest
problema al més aviat possible ja que actualment a mitja tarda ja no s'hi veuen, alhora que
demanem que es pugui posar algun tipus d'il·luminació a l'exterior dels mòduls i que els
puguin encendre i apagar des de l'interior.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=5969.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6011.0

21.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6045.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6074.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6204.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6253.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b0161adf506070464?startAt=6288.0

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