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AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 8/16

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia trenta de juny 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 Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.

El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i fa una reflexió sobre la participació a les urnes de la
població d’Arenys de Munt diumenge passat. Informa sobre l’estat de compliment del PAM,
dividit en 4 eixos, on s’han anat assolint determinats dels objectius previstos, i n’enumera
alguns. Així, quan passa un any, a vegades va bé fer una mica de recompte del que s’ha fet
i també volia informar que a la Junta de Portaveus ha demanat al Sr. Jiménez/Ximénis que
si podria abreujar la seva intervenció respecte el nomenament del grup, doncs precisament
ja fa un any que això passa. I destaca el fet de què fa un any es van constituir els grups
municipals, i el Sr. Jiménez i la Sra. Sánchez, que eren regidors no adscrits, que es van
constituir com a grup Mixt, doncs el Secretari General de la CUP va comunicar a
l’Ajuntament que estaven expulsats.

El Sr. Alcalde exposa que hi haurà l’aprovació de 3 actes i en la Junta de Portaveus el Sr.
Jiménez ha demanat la paraula abans de la seva votació. Exposa així mateix que en les
actes del dia 12 de maig i 9 de juny, s’incorporaran les esmenes manifestades pel Sr.
Jiménez relatives a les seves intervencions, però no aquelles relatives a les intervencions
d’altres regidors o del que transcriu el Secretari, aquestes no es contemplaran i es
mantindran com figuraven en l’acta que s’ha fet arribar.

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:

PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 12/05/16.

En Junta de Portaveus s’ha acordat, per part de tots els portaveus a excepció del grup Mixt,
acceptar les esmenes del regidor Sr. Jiménez pel que fa a les seves pròpies intervencions.
Per tant, s’accepten les següents esmenes formulades pel regidor Sr. Jiménez:

En el punt 4 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA URBANITZACIÓ DE LA CALÇADA DE LA RBLA.
FRANCESC MACIÀ I DE LA RBLA. EIXAMPLE, pàg. 12, on diu:
“El Sr. Alcalde diu que ha llegit el que està en l’expedient i que s’hi s’ha equivocat amb
alguna paraula, que s’equivoca molt sovint. En qualsevol cas, no hi ha cap problema perquè
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ho tenim tot a l’expedient. Els números estan a disposició de tothom. Diu que el punt de la
proposta parla del cost total, referint-se a la calçada. Finalitzat el torn d’intervencions, diu
que es passarà a votar i es reafirma en el resultat de tot l’expedient, i que les intervencions
del portaveu del grup Mixt gasten moltes energies.

El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions i li diu al Sr. Alcalde que no el citi,
perquè si el cita, per al·lusions, té la paraula i això és el que diu el reglament que vam
establir. Si el cita és per al·lusions que té la paraula.

El Sr. Alcalde no li dóna i demana disculpes als veïns i veïnes per l’espectacle que s’està
oferint.”

Ha de dir:
“El Sr. Alcalde diu que ha llegit el que està en l’expedient i que s’hi s’ha equivocat amb
alguna paraula, que s’equivoca molt sovint. En qualsevol cas, no hi ha cap problema perquè
ho tenim tot a l’expedient. Els números estan a disposició de tothom.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Per tant, no és el cost de la calçada.”

El Sr. Alcalde continua dient que el punt de la proposta parla del cost total, referint-se a la
calçada. Finalitzat el torn d’intervencions, diu que es passarà a votar i es reafirma en el
resultat de tot l’expedient, i que les intervencions del portaveu del grup Mixt gasten moltes
energies.

El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions. A continuació diu textualment: “No,
em citi, perquè si em cita, per al·lusions, tinc la paraula i això és el que diu el reglament que
vam establir. Si em cita és per al·lusions que tinc la paraula.

El Sr. Alcalde no li dóna i demana disculpes als veïns i veïnes per l’espectacle que s’està
oferint.”

A continuació, el Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Jiménez abans de la votació
d’aquest punt, que diu textualment: “S'està referint a mi m'imagino. Doncs si es refereix a mi,
per evitar malentesos, li agrairia que quan em citi, em citi pel meu nom, així ens evitarem
problemes.
També agraeixo tota l'explicació que vostè ha fet, però en aquesta explicació que ha fet de
la constitució dels grups municipals s'ha oblidat una part essencial i és que tots aquests
acords, els quals vostè cita, han estat recorreguts davant de l'Ajuntament i estan recorreguts
davant la justícia. Per tant, com que sempre vostè ha dit que fins que no hi hagi una
sentència ferma, fins que no es produeix, no la dóna per ferma, per complir-la li agrairíem
que fes el mateix fins que hi hagi una sentència ferma en tot aquest tema. Per tant, com que
nosaltres no ens reconeixem com a grup mixt, continuarem dient el que considerem que
hem de dir, com el que ens vam presentar. Ens vam presentar amb una llista electoral de la
CUP i, ara com ara, les persones que consideren que ens havien d'haver expulsat no tenen
aquesta autoritat per fer-ho i, tant per tant, no els hi donem valor i continuarem fent aquesta
reclamació.
I en aquest punt el que sí direm, i en el punt número 3, per evitar que s'allarguin els plens
atenent aquesta petició que ens han fet a la Junta de Portaveus que l'escoltem, només
farem una intervenció, tot i que demanem que en l'acta recullin les dues intervencions en les
dues aprovacions de les actes.
Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi com
a GRUP MIXT, ni tampoc acceptem que se'ns designi com a regidors no adscrits, i no estem
d'acord a què aparegui d'aquesta manera a cap acta, ni a les del Ple ni a qualsevol altra de
l'ajuntament. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de
Munt, som càrrecs electes per la CUP, tal com evidencien les nostres credencials com a
regidors, emeses per la Junta Electoral i que ningú ha impugnat mai. És per aquest motiu
que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta.”
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Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa, amb les esmenes formulades pel regidor Sr.
Jiménez pel que fa a les seves intervencions, per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i PP; i dos vots en contra, dels regidors
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez del grup Mixt, per no
estar d’acord amb aquesta denominació.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT
DEL 2/06/16.

El Sr. Alcalde diu que aquesta sessió és la que es va fer per la selecció dels membres de les
meses electorals.

El regidor Sr. Jiménez demana la paraula i el Sr. Alcalde li dóna. Diu textualment: “En la
Junta de Portaveus he informat que en aquest punt demanaria la paraula.
Votarem a favor de l'aprovació d'aquest acta perquè en ella se'ns cita com a regidors de
l'Ajuntament i en cap moment se'ns ubica en un grup municipal imposat per l'Alcalde.
Per tant, veiem que és possible redactar les actes sense que s'entri en imposicions que
nosaltres no acceptem. Això es el que portem reclamant des de començament del mandat.
Potser aquí trobaríem la solució que tant anhela el Sr. Rabasseda, cada vegada que ens
està retreien la reivindicació dels nostres drets com a regidors escollits democràticament pel
poble d'Arenys de Munt en les llistes de la CUP d'Arenys de Munt.
A més a més, per primera vegada, en l'ordre del dia d'aquest Ple se'ns anomena com
nosaltres ho indiquem. Fet que vol dir que això també és possible i que si fins ara no ho ha
estat és perquè el Sr. Rabasseda no ho ha volgut.
Des de el nostre grup municipal valorem aquest gest del alcalde on s'imposa la dignitat
democràtica i es preserven els drets dels regidors escollits democràticament pel poble
d'Arenys de Munt.”

El Sr. Alcalde indica que segons art. 73, són regidors no adscrits i per tant formen part del
grup Mixt i no perquè l’alcalde ho digui.

S’aprova aquesta acta per unanimitat de tots els regidors.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 9/06/16.

El Sr. Alcalde indica que aquesta és la sessió que es va realitzar a petició dels grups
municipals de l’oposició respecte el projecte de la riera.

El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, demana la paraula. A continuació diu
textualment: “Malgrat que amb la pregunta del punt 18, es farà constar les intervencions dels
veïns que ho van sol·licitar per la via del article 80 del ROM. En aquest punt, el nostre
posicionament serà l’abstenció ja que, a l’acta del Ple extraordinari no hem vist que constés
la intervenció de l’ABIC, ho varen demanar explícitament i el Sr Alcalde va dir que sí que ho
faria constar.”

Pel que fa a l’esmena formulada pel regidor Sr. Jiménez, del grup Mixt, a la pàg. 9, pel que
fa al redactat efectuat per la secretària accidental de l’Ajuntament, en Junta de Portaveus
s’ha acordat acceptar les esmenes del regidor Sr. Jiménez pel que fa a les seves pròpies
intervencions. Per tant, l’esmena presentada es desestima.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Votarem en contra de l'aprovació d'aquesta acta
perquè no acceptem que se'ns designi com a GRUP MIXT, ni tampoc acceptem que se'ns
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designi com a regidors no adscrits, i no estem d'acord a què aparegui d'aquesta manera a
cap acta, ni a les del Ple ni a qualsevol altra de l'ajuntament. Nosaltres ens vam presentar a
les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, som càrrecs electes per la CUP, tal
com evidencien les nostres credencials com a regidors, emeses per la Junta Electoral. És
per aquest motiu que votem en contra de l'aprovació d'aquesta acta.”

Posada a votació l’acta, 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 Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, PSC i CUP; quatre abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes
Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CIU i
PP; i dos vots en contra, dels regidors En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther
Sánchez i Sánchez del grup Mixt.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL DE LA QUAL ES PRENEDORA L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.

El regidor delegat de Coordinació i Primer tinent alcalde, Sr. Sánchez, informa que
darrerament es vénen aprovant en cada Ple algunes assegurances necessàries per
l’Ajuntament i la que ens ocupa ens suposa unes millores respecte la que es té actualment,
doncs suposa una rebaixa en el preu anual i la supressió de la franquícia, entre d’altres. Tot
seguit, llegeix, resumidament, en la part que correspon als acords, la següent proposta de la
Comissió Informativa:

“Per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb
la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’agost del 2015, i el Butlletí
oficial de la Província del dia 13 d’agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava
el dit contracte.

En data 29 d’octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons:

 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España.

La Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.

La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen i la resta de
normativa de contractació administrativa.

D’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen i la resta de normativa de
contractació administrativa.
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Atès que la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació.

Atès que és possible formalitzar un acord d’adhesió entre les parts, per tal que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt pugui adherir-se al servei d’assegurances i al servei de mediació que el
Consorci Català de Desenvolupament Local han licitat.

Considerant que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat va modificar el Text Refós de la Llei
de Contractes i va permetre que les associacions d’Entitats Locals es poguessin adherir al
sistema de contractació centralitzada.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar que l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’adhereixi a l’Acord marc del servei de
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01)
adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de
l’Ajuntament.

Segon.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracti la Pòlissa que a
continuació s’indica:

 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de 8.919,15 euros. Vigència a iniciar 1-9-2016.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 8.919,15€, prima d’impostos inclosos, per a
l’anualitat 2016-2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121.920.22400, per a la
contractació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per un any, cobrint des del 1
de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017, essent possible la contractació per tres
anys més.

Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.

Cinquè.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.

El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Tenint en compte que es
tracta de la renovació de la pòlissa d’assegurança que ja tenim contractada amb l’ACM, que
l’import de 12.459,25€ s’ha vist reduït a 8.919,15€ i que la franquícia de 600€ que teníem
fins ara s’ha tret totalment, el nostre vot serà favorable.
El fet d’aconseguir aquesta millora econòmica en la pòlissa, entenem que es conseqüència
dels avantatges de les compres agrupades al formar part d’una col·lectivitat més gran. En
aquest sentit, tal com ja hem reclamat des de Convergència, seguim defensant una junta de
compres a l’ajuntament d’Arenys de Munt per tal d’aprofitar les economies d’escala i així
reduir costos.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, dóna la benvinguda i comenta les eleccions del
darrer cap de setmana. A continuació diu textualment: “El grup municipal del Partit Popular
desprès d’analitzar la documentació rebuda i comprovar que la nova pòlissa serà més
avantatjosa, només afegir que donarem suport aquest punt.”

La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Bon vespre, abans de
llegir la meva intervenció vull comentar que ara farà un any de la constitució d’aquest
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consistori i fa un any que vaig agafar la meva acta de regidora com la CUP d’Arenys de
Munt i fins que no hi hagi cap resolució judicial que digui que jo no represento a la CUP
d’Arenys de Munt jo no em sento representada quan se m’anomena Grup Mixt.
Em vaig presentar amb molta il·lusió per treballar pel poble i continuo amb la mateixa línia.”

El Sr. Alcalde li demana si té alguna intervenció sobre el punt que ens ocupa.

A continuació, la regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Se'ns proposa fer la contractació
de l'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament d’Arenys de Munt a través de la
ACM amb companyia Zurich per una prima anual de 8.919,15€ i sense franquícia, amb un
estalvi anual de 3.500, 40€ respecte al que tenim ara.
Actualment, l’ajuntament d’Arenys de Munt té contractada una assegurança de
responsabilitat civil amb una prima anual de 12.419,55€ i amb una franquícia de 600€ que té
vigència fins el 31-8-2016.
Trobem bé i positiu aquest estalvi anual, però com en altres ocasions, trobem molta
informació de la pòlissa que es vol contractar, i molt poca de la que tenim contractada ara. I
estaria bé que el poble pugui saber els beneficis d’aquesta nova contractació no només
l’estalvi econòmic.
També ens hauria agradat, comptar amb la informació del total de sinistres reclamats durant
el 2015, quines s’han reemborsat per part de l’asseguradora i quines no. Aquest és un tema
important, ja que si tenim una rebaixa del cost de la pòlissa potser és perquè des de
l'Ajuntament no es tramiten reclamacions de sinistres. O és que la companyia no indemnitza
als vilatans que fan reclamacions? En aquest tema nosaltres estem per defensar el bé comú
però no a costa de perjudicar als veïns que tenen reclamacions. Si ens rebaixen el preu, deu
ser per algun motiu i ens agradaria que ens informessin d'aquest temes que els hi
preguntem.
Votarem a favor en aquest punt perquè considerem necessari disposar d’aquesta
assegurança de responsabilitat civil.”

El regidor Sr. Sánchez explica que el que comenta la regidora Sra. Sánchez ho entendrà
com un prec i ho estudiaran. De tota manera, la rebaixa ve justificada perquè és una compra
agregada, i és la mateixa companyia asseguradora la que ens l’ofereix i, per tant, el mateix
contingut. Informa, així mateix, que l’Ajuntament tramita totes les reclamacions que són
necessàries a la companyia.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL
GENERAL DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL SOBRE L’APROVACIÓ DE
LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ D’AQUEST CONSORCI.

La regidora delegada de Noves Tecnologies i Municipalització, la Sra. Ballester, fa una
explicació del motiu d’aquesta proposta, exposant que la Diputació de Barcelona va voler
reorganitzar l’estructura de les entitats de comunicació i creant un nou mapa de
comunicacions a Catalunya i un nou organisme més adaptat a la situació actual, motiu pel
qual, calia dissoldre l’anterior organisme creat a l’efecte. Seguidament, llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que el 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local
(CCL), amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals,
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes
les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local.

Vist que per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació
local, el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de
Comunicació Local, SA (ACL).
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Vist que actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota
Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen
exclusivament de la Diputació de Barcelona.

Vist que el sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament
impactat pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta
a l’Estat espanyol i la resta d’estats de la Unió Europea. Aquest situació està produint canvis
en el mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports:
ràdio, premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat pública com els de privada. I en
aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta situació, doncs
tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i
consorcis públics titulars dels mitjans públics locals, els condiciona com a la resta del sector.

Vist que com a conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat
produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va
respondre amb la reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les
que participa de forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el recolzament a
les entitats de comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva
sostenibilitat i aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant
el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, amb
d’altres entitats públiques del sector.

Vist que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat
els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un
marc global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera
directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals.

Vist que aquest procés va culminar  amb  la creació  de l’entitat  Xarxa Audiovisual Local, SL
(en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic
creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a l’empara
del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal
7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants)  i el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents),
per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació
audiovisual local.

Vist que, emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la
comunicació local, el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, (ens
instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels
actius i passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L'acord va ser
posteriorment aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l'ACL.

Vist que durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta
societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament
ha estat dissolta i liquidada l’Agència de Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va
allargar durant pràcticament tot l’any 2013 durant el qual l’Agència de Comunicació Local va
subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena d’activitat. La liquidació
definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014.

Atès que com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure
reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de
producció audiovisual, que es canalitzaven per mitjà de l’Agència de Comunicació Local,
entitat filial del Consorci,  varen ser assumides per la nova entitat  XAL, SL.
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Atès que des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del
Consorci es presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL, tenint les
entitats adherides al Consorci la possibilitat d'adherir-se al Protocol General de serveis de la
XAL fins al 31 de desembre de 2014.

Vist que actualment s’està en la fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular tota
la política pública de foment a la comunicació local, tant de ràdio com de televisió.

Vistos aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives
fruit de la racionalització del sector públic, en data de 26 de març de 2015 el Consell General
del Consorci de Comunicació Local aprova un Dictamen per l’aprovació inicial de la seva
dissolució i liquidació, en els termes següents:

LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT

Institució
Import
pendent

Diputació de Barcelona 3.000,00
Totals 3.000,00

TRESORERIA

Compte Import
Catalunya Caixa-0201977143 78.110,99
Banc de Sabadell-001389340 32,48
Caixa de mà 1.429,55

Totals 79.573,02

NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT

Vist que així mateix, va acordar:

- APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a
la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg
de tots els anys de funcionament.

- Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb DNI
46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya, 126; qui fins ara ha prestat
els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el
període de liquidació.

- Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de
Comunicació Local i, en particular, Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a
Catalunya i el Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre
de 2009 i l’Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de
riscos laboral de 15 de desembre de 2010.
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- Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci
d'Administració Oberta de Catalunya.

- Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.

- Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.

- Sol·licitar la baixa de la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la
coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas".

Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a entitat integrant del Consorci, ha de procedir
a la ratificació dels acords adoptats en base al Dictamen aprovat en data de 26 de març de
2015.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació
Local, en data de 26 de març de 2015, en relació amb el Dictamen per l’aprovació inicial de
la seva dissolució i liquidació, en els extrems exposats en la part expositiva.

Segon.- Notificar aquest acord al Consell General del Consorci de Comunicació Local, als
efectes oportuns.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions. Dóna la paraula al portaveu del Grup Mixt.

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Es refereix a mi? Abans li he
demanat que també em citi pel nom, veig que vostè continua insistint en aquest tema i li
torno a repetir que em cités pel meu nom quan citi al grup mixt, perquè jo no em sento
identificat com vostè m'anomena pel grup mixt, perquè no som del grup mixt. Dit això, i li
agrairia que ho faci.”

El Sr. Alcalde li diu que no ho farà mentre no hi hagi una normativa o un acord que digui que
no li han de dir grup Mixt. Li demana que es centri en el punt.

El regidor Sr. Jiménez continua dient: “Doncs escolti, jo em dic com em dic, si vostè no em
vol dir pel meu nom probablement té un problema. Però bé, en tot cas el problema el té
vostè.
Des de l'assemblea de la CUP agraïm l'extensa explicació que apareix a la proposta, ja que
d'una altra forma hauria estat força difícil entendre el procés que ha seguit tot aquest tràmit
per la dissolució del Consorci de Comunicació Local.
Entenem que s'hagi de dissoldre ja que aquesta entitat ha estat substituïda per un ens públic
amb capacitat superior d'ajudar al municipis en temes de comunicació com és la Xarxa
Audiovisual Local.
El que no entenem és que en la part expositiva es digui que s'ha de fixar la data d'efectes de
la dissolució en el 31 de març del 2015, i en els acords s'hagi de ratificar aquesta data, quan
som a 30 de juny del 2016, un any i tres mesos després.
Ens agradaria que se'ns expliqués el motiu d'aquest endarreriment i ens preguntem si
aquest desfasament de dates tant important no provocarà algun problema administratiu en la
dissolució del Consorci i si no s'haurà de tornar a portar a Ple aquesta proposta per ajustar
les dates a la realitat.
Des de la CUP, malgrat aquests dos temes, que ens agradaria que se'ns donés una
explicació ... “

A mitja lectura, i com s’anomena com a CUP, el Sr. Alcalde el crida a l’ordre doncs no es pot
anomenar com a CUP, ja que no la representa.
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El regidor Sr. Jiménez continua dient: “Ja li he dit que nosaltres sentim que representem a la
CUP i com que ho sentim que ho fem ho continuarem dient totes les vegades que faci falta,
no perquè a vostè no li agradi ho deixarem i si no li agrada ...”

El Sr. Alcalde li diu al regidor Sr. Jiménez que el Ple l’ordena ell i li demana que calli.

El regidor Sr. Jiménez diu: “Em deixa que digui el sentit del meu vot?

El Sr. Alcalde li diu que com a portaveu del grup Mixt pot dir el que cregui oportú.

El regidor Sr. Jiménez diu: “Doncs, com a CUP, votarem a favor.”

El Sr. Alcalde demana disculpes als veïns i veïnes d’Arenys de Munt per aquest espectacle.
Aquest alcalde i aquest govern respectarà sempre el que diuen els acords normatius en
aquest ajuntament i si els acords normatius diuen que no podem anomenar a dues CUP i
tenim un paper de la CUP que diu que aquest senyor està expulsat i que qui els representa
és aquesta regidora, el que no podem permetre és canviar aquests acords normatius.

La regidora Sra. Paituví, del grup CIU, diu textualment: “Atès que el Consell General del
Consorci de Comunicació Local, en sessió de 26 de març del 2015, va aprovar un Dictamen
per l´aprovació inicial de la dissolució del Consorci, essent aprovat i no presentant
al·legacions en els 30 dies hàbils posteriors, i la seva dissolució és efectiva, i donat que és
una realitat que amb la situació de la crisi s’han produït canvis en el mapa de la comunicació
a Catalunya que han obligat a prendre mesures i reorganitzar les seves estructures, el
nostre vot per la ratificació dels acords serà favorable.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Des del grup municipal del PP,
al ser un tràmit purament administratiu, votarem a favor de la dissolució.”

La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, explica que, malgrat que no té un
coneixement profund sobre el tema, intentarà donar resposta a la pregunta del regidor no
adscrit. I és que quan s’acorda la dissolució, s’inicia un termini de dissolució per anar
adoptant tots els tràmits que siguin oportuns. Però si vol, farà consulta jurídica al respecte.
Seguidament diu que esgotarà tots els seus minuts per les rèpliques. Es suma a les
disculpes del Sr. Alcalde i creu que ja n’hi ha prou sobre el tema i llegeix una part de
l’informe de la Sra. Gómez Muñoz-Torrero, respecte els regidors no adscrits que podien
configurar el grup Mixt.

El Sr. Alcalde recorda que estem dins del punt del consorci, i que no es faci debat sobre
aquest tema, que està resolt de fa temps.

El regidor Sr. Jiménez demana novament intervenir i diu textualment: “Haig d'entendre que
es refereix a mi.
Jo el que volia dir és que agraeixo l'explicació que ha fet la Regidora de Comunicacions
respecte a tot el tema aquest del Consorci de Comunicació Local, no fa falta que faci cap
pregunta, nosaltres només estàvem plantejant si aquest endarreriment podia comportar
algun problema i que això hagués de tornar a venir a Ple. En tot cas, si això no ha de passar
ni a de comportar cap problema nosaltres només estàvem fent aquest plantejament. En tot
cas, agrair la resposta.
I respecte a tota la retòrica que vostè a fet, cap problema, tot això està impugnat. Perquè si
continua llegint veurà que es diu que davant d'aquesta resolució es pot impugnar davant del
tribunals i està impugnat. I com que està impugnat doncs això no és vàlid.
Per tant, nosaltres continuarem fent el que hem de fer.”

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017.

El regidor delegat d’Economia i Primer tinent alcalde, Sr. Sánchez, fa un resum sobre
perquè es presenta al Ple i sobre el seu contingut. Tot seguit, llegeix, resumidament, en la
part que correspon als acords, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Considerant que l’article 21.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix: “1. En caso de incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de
gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita
en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con
el contenido y alcance previstos en este artículo.”

Vist l’Informe d’Intervenció de 31 de març de 2016, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’Estabilitat Pressupostària, de la Regla de la Despesa i del límit de deute, amb motiu de
l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’any 2015, que conclou que dita
liquidació no assoleix la capacitat de finançament –produint-se una necessitat de
finançament per import de 636.154 euros- i que incompleix amb l’objectiu de regla de
despesa, evidenciant una diferència entre el límit de la regla de despesa i la despesa
computable al tancament de l’exercici de 842.585 €, i que haurà d’aprovar-se per Ple un Pla
Econòmic-Financer (PEF) que permeti en els anys 2016 i 2017 el compliment de la regla de
despesa, amb el contingut i abast previstos en l’article 21 LOEPSF, i que el PEF, en el seu
cas, ha ser elevat al Ple en el termini màxim d’un mes des de què es posi de manifest el
desequilibri.

Atès que d’acord amb l’article 23 LOEPSF, els PEF seran presentats davant el Ple de la
Corporació en el termini màxim d’un mes des de què es constati l’incompliment i aquests
plans hauran de ser aprovats pel mateix òrgan en el termini màxim de dos mesos des de la
seva presentació i la seva posada en funcionament no podrà excedir de tres mesos des de
la constatació de l’incompliment.

Vist que l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, per providència d’Alcaldia de 31 de març de 2016,
va ordenar incoar expedient per l’aprovació d’un PEF que permeti en els anys 2016 i 2017 el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i la regla de despesa.

Considerant que el contingut dels PEF es troba regulat en els art. 21.2 LOEPSF, 20 del
Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, per el que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la
seva aplicació a les entitats locals, art 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
LOEPSF, i en l’art. 116 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, si bé, als efectes de la remissió del PEF, ha de tenir-se en compte el Manual de
l’aplicació PEFEL2 sobre el model de PEF desenvolupat en aplicació de l’art 21 LOEPSF, de
febrer de 2016, disponible a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.

Vist el Pla Econòmic Financer de 9 de juny de 2016 que obra en l’expedient.

Considerant que l’article 21.3 del Reial Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària (RD 1463/2007), en la seva aplicació a les entitats locals
estableix: “3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, las entidades locales que no
estén incluidas en el ámbito del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, comunicarán (...) al órgano competente de la comunidad autónoma que
ejerza la tutela financiera, los planes económico-financieros que hayan aprobado.”
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Vist així mateix l’article 26 del RD 1463/2007, que regula la publicitat del PEF, estableix que
s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, durant la vigència del
mateix, trobar-se a disposició del públic.

Vist que l’article 23.4 de la LO 2/2012 estableix que l’aprovació i seguiment dels plans
econòmics i financers de les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles
111 i 135 del TRLRHL correspon a la comunitat autònoma competent en matèria de tutela
financera dels ens locals, com és el cas de la Generalitat de Catalunya.

Vist que l’article 10 i l’Annex 2.5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments
en matèria de tutela financera dels ens locals estableixen que l’aprovació del pla econòmic i
financer s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya de la documentació prevista en aquesta Ordre.

Vist que l’article únic apartat 4 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre (BOE de 8 de
novembre de 2014) modifica l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la
que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el
que es passa a establir el següent: “(...) En el plazo de cinco días naturales desde la
aprobación del plan económico-financiero la Corporación Local (...) lo remitirá al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación y/o publicación en su portal
web, según corresponda”.

Per tot l’anterior, previ Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, es proposa
al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer que obra en l’expedient, amb vigència durant les
anualitats 2016 i 2017, que conclou que es compleixen els objectius fixats a la normativa
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb el següent:

 Es compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, doncs durant la vigència
del PEF es preveu que l’Ajuntament d’Arenys de Munt disposi de capacitat de
finançament, 894.686,00 euros per l’exercici 2016 i 1.095.531,00 euros per
l’exercici 2017.

 Es compleix amb la Regla de la despesa, doncs durant la vigència del PEF, al no
superar la despesa computable a la despesa màxima permesa per import de
67.035,00 euros l’any 2016 i 1.878,00 euros l’any 2017.

 Es compleix amb l’objectiu de la sostenibilitat financera, doncs el %
d’endeutament sobre els ingressos corrents resulta inferior als % màxims
d’endeutament admesos per la legislació vigent.

Segon.- Publicar el Pla econòmic financer, a efectes exclusivament informatius, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i posar a disposició del públic una còpia del mateix fins
a la finalització de la seva vigència.

Tercer.- Trametre al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
la documentació prevista a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals per a la seva supervisió.

Quart.- Trametre en un termini de 5 dies naturals el Pla Econòmic Financer al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques

Cinquè.- Traslladar aquest acord als òrgans i departaments municipals que es trobin
relacionats amb el mateix.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.
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La regidora Sra. Ballester, en representació del Grup CUP, diu, resumidament: “Volem agrair
al regidor d’Economia l’esforç que ha fet, i que fa, per gestionar les engrunes en la manera
que ho permeten les Lleis espanyoles (RSAL i estabilitats pressupostàries) i fer-ho d’una
manera totalment honesta i suficientment creativa com per fer possible tot el que inicialment
ens proposàvem.”

El regidor Sr. Jiménez, del grup Mixt, diu textualment: “M'imagino que es refereix a mi. Des
de l'Assemblea majoritària de persones que es va presentar a les eleccions municipals de
maig del 2015 sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt volem expressar la nostra opinió
respecte a aquest Pla Econòmic Financer.
Se'ns presenta aquest Pla Econòmic financer per aquest any i pel proper.
I se'ns presenta ja que, segons la Llei d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
durant l'exercici del 2015 s'ha superat la Capacitat de Finançament en 636.154 euros i la
Regla de despesa en 842.585 euros.
Es pot argumentar que els paràmetres, que s'utilitzen per mantenir la sostenibilitat
econòmica municipal, són massa rigorosos i que l'Estat espanyol ens està collant en excés. I
es podria estar encertat en aquests arguments. Però la realitat és que durant el 2015 es van
superar aquests paràmetres.
I per què es van superar? Doncs perquè el Pressupost municipal pel 2015 es va realitzar
sota el criteri de meritament, sense contemplar el criteri de caixa. Nosaltres, des de la CUP,
ja ho vam avisar en el Ple del 23 d'octubre del 2014 i vam dir:
'L'aplicació del 'criteri de caixa' per la realització del Pressupost Municipal, havia estat un
criteri llargament reclamat per part d'ERC. També per part de la CUP. I la CUP vam
començar a aplicar aquest criteri des de la nostra entrada al govern, al 2011, i el vam
mantenir durant els tres pressupost que vam elaborar.
Gràcies a l'aplicació d'aquest criteri es va poder resoldre, amb moltes complicacions, tota la
problemàtica del deute a proveïdors i es va aconseguir sanejar l'economia municipal.
Ara veiem que ERC, [ho dèiem al desembre del 2014] que també reclamava l'aplicació
d'aquest criteri a l'hora d'elaborar els pressupostos, l’ha deixat de banda. Només li ha durat
un pressupost.
Nosaltres considerem que el criteri de meritament, per l'elaboració dels pressupostos, no és
el correcte, ja que genera uns ingressos superflus que no tenim la garantia que siguin
cobrats, ja que no tothom pot pagar els tributs. I malgrat que s'ha de fer el màxim esforç per
cobrar-los, per evitar discriminacions, s'ha de contemplar un percentatge d'impagaments, per
no tenir desviacions de tresoreria. Perquè, sinó, s'acaba gastant per sobre de les
possibilitats reals de despesa. Això implica que s'acabi produint un endeutament, ja sigui de
forma directa, demanant préstecs, o ja sigui de forma indirecta, deixant de pagar a
proveïdors. I el criteri de caixa contemplava aquest marge de possibles impagaments.' [això
ho dèiem a l'octubre del 2014, en la tramitació del Pressupost pel 2015]
Doncs ara veiem les conseqüències d'aquell canvi de criteri que es va fer en el Pressupost
pel 2015.
I ara veiem que s'ha hagut de realitzar aquest Pla Econòmic Financer perquè es va gastar
més del que realment es va cobrar.
Veiem que s'han hagut de fer Ajustament per no recaptació en el Capítol 1, de 223.845
euros, en Capítol 2, de 6.251 euros, en el Capítol 3, de 55.640 euros i en el de
transferències, de 146.306 euros. Aquests 432.042 euros comptats de més en els ingressos,
han provocar que es gastés de més en les despeses del que es podia gastar, el que ha
provocat que s'incomplís la regla de despesa en 842.585 euros.
Estàvem en un any electoral i havia que aparentar per guanyar unes eleccions. Ara veiem
les conseqüències. Unes conseqüències que les pagarà tot el poble.
Com es proposen resoldre aquest problema?
Pel 2016:
Reduint els ingressos en 487.000 euros, malgrat que s'acabaran comptabilitzant perquè es
compensa amb l'ingrés que ens ha de fer SOREA per la liquidació de la concessió de
l'aigua. Tot i que aquest ingrés no ens el facin, perquè, amb tota probabilitat, SOREA el
recorrerà judicialment i trigarem uns quants anys a cobrar-lo. Per tant, estem parlant d'un
ingrés fictici que s'utilitzarà per compensar una reducció d'ingressos necessària per ajustar-
nos comptablement, però continuarem gastant per sobre del que podem realment.
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Augmentant ingressos, ja que es cobraran les Contribucions especials per la Riera.
Reduint el ritme d'inversions previstes pel 2016. Per tant, la proposta que vam aprovar en el
Ple Extraordinari del passat 9 de juny, d'endarrerir l'obra de la Riera fins al 2017, ja li ha anat
bé al govern, perquè havia de reduir el ritme de les inversions i no es podia dur a terme
l'obra de la Riera durant aquest 2016 per aquesta situació econòmica. Cap problema, no és
una critica, és una constatació.
I respecte a les inversions en la millora de la xarxa d'aigües, el que s'ha previst és fer un
préstec a GUSAM perquè les pugui fer. Un préstec que d'aquí dos anys és canviarà per una
inversió perquè GUSAM no l'hagi de pagar. Això sí, a l'espera que les condicions
econòmiques de l'Ajuntament millorin.
I pel 2017:
Es reduiran els ingressos, s'adaptaran les despeses a aquests ingressos i les inversions
continuaran alentint-se.
I respecte a la millora de la Xarxa d'aigües es farà un préstec a GUSAM per 487.000 euros
que tampoc l'haurà de pagar, ja que es compensarà amb els 487.000 euros que s'espera
cobrar de SOREA.
Els 487.000 euros de SOREA veiem que donen per molt, tot i que no es cobrin.
Amb tot aquest jocs de mans s'espera que la regla de despesa tingui un marge de 67.035
euros pel 2016 i de 1.878 euros pel 2017 i es compleixi la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
Nosaltres considerem que, tal com li vam dir al regidor Sànchez, tot això està agafat en
pinces ja que s'està jugant amb uns marges tant reduïts que en el cas que hi hagi algun
imprevist, per mínim que sigui, aquests marges s'incompliran. En un Pressupost de més de
7.000.000 euros, un desviament del 0,03%, que són aquests 1.878 euros, per imprevistos és
totalment possible.
Recordo que al 2012 se'ns va rebentar la claveguera que va cap a Arenys de Mar, un
imprevist com qualsevol altre que es pot produir en l'ampli context d'actuació del poble, i la
seva reparació urgent ens va costar més de 100.000 euros. És un exemple dels imprevistos
que es poden produir i que ara no tindrem marge de maniobra, no tindrem diners, per
resoldre'ls.
Des de la CUP considerem que s'haurà d'aplicar el màxim rigor en les previsions realitzades
en aquest Pla per tal de donar compliment al mateix.
I sinó sempre ens quedarà la possibilitat de demanar préstecs i d'endeutar-nos.
Una altra qüestió que s'ha de tractar, és el tema dels terminis. Aquest Pla s'hauria d'haver
presentat a la Generalitat abans del 30 d'abril, ja que l'incompliment d'aquests dos
paràmetres es va detectar el 31 de març i la data màxima per ser aprovat pel Ple és avui el
30 de juny. Data que també coincideix amb la data màxima per ser posat en funcionament.
O sigui que avui ja s'hauria hagut de començar a aplicar.
Per tant, s'estan ajustant al màxim tots els límits que se'ns posa amb aquest Pla Econòmic.
Esperem que tot plegat vagi bé, pel benefici de tot el poble, sinó serà el poble el que pagarà
les conseqüències, com ja ho vam poder veure en el passat. I ho vam patir, tots plegats.
Nosaltres, com que respecte al Pressupost del 2016, hem vist que no s'han tocat les
aplicacions que vam pactar i aquest Pressupost es va apropar molt al criteri de caixa (a
diferència del del 2015), continuarem mantenint la nostra coherència de vot amb l'abstenció.
Tot i que, com també vam dir en el Pressupost Municipal del 2016, també haurem de veure
no només el que s'ha pressupostat, sinó com s'han gastat les partides pressupostades.
Perquè al final es tracta de complir allò que preveiem des d'un principi. Vam dir que tenien la
nostra confiança i la tindran mentre no es modifiquin les aplicacions que vam pactar.
Posteriorment, en el compliment del Pressupost del 2016 veurem si continuem donant-los la
nostra confiança.
I també aprofito per demanar disculpes a tots els vilatans i a totes les persones que ens van
votar a la llista de la CUP pel lamentable espectacle que s'està produint en aquest Ple i que
està donant l'Alcalde i per la seva actitud autoritària i provocadora.”

El Sr. Alcalde indica que li dóna les gràcies per la seva intervenció com a cortesia i
seguidament, dóna la paraula al regidor de CIU, expert en economia.

El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde, i gràcies
pel compliment. Bon vespre a tothom.
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Aquest punt de l’ordre del dia del Ple és per donar compliment a la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tal i com ha fet referència el regidor d’Economia,
en la qual en cas d’incompliment, una de les seves mesures correctores és l’elaboració d’un
nou Pla Econòmic Financer. Bàsicament, persegueix l’objectiu d’acreditar la viabilitat
econòmica i financera pels anys 2016 i 2017.
L’últim Ple ordinari del 12 de maig es va informar a la part de control del Pla Econòmic
Financer 2016-2017, una mica tard seguint la tònica habitual de l’equip de govern, però dins
el termini màxim per ser aprovat pel Ple, això sí, esgotant fins a l’últim dia. Fet que queda
constatat en el punt tercer de l’informe d’Intervenció.
Entrant ja en el contingut del Pla Econòmic Financer, s’incompleix amb l’objectiu d’estabilitat
i amb la regla de la despesa durant l’exercici 2015. Per la qual cosa, el nou Pla ens explica
les mesures correctores per tal d’aconseguir els objectius fixats per llei, i fa una estimació
d’ingressos i despeses pels exercicis 2016 i 2017.
Sense entrar a fons en la part tècnica, el que ens proposa aquest Pla de Viabilitat és no
tocar les operacions corrents i diferir algunes inversions a exercicis posteriors. Bàsicament,
aquestes mesures correctores consisteixen en reduir l’endeutament per finançar inversions,
en la mesura que sigui possible, substituint aquest finançament per via de la subvenció. Al
mateix temps, traspassar l’obligació de certes inversions i el possible pagament del litigi amb
SOREA a la GUSAM, que serà finançada via préstec per l’Ajuntament. Voldria fer menció,
que el regidor d’Economia ha manifestat que aquest préstec seria a interès zero. Tenint en
compte que l’Ajuntament ostenta el 100% del capital social de la societat mercantil GUSAM,
es tractaria d’una operació vinculada que hauria de meritar un interès de mercat. Demanem
que es tingui en compte aquesta apreciació per tal d’evitar possibles contingències amb la
Administració Tributària. Amb aquestes mesures aconseguim obtenir pels anys 2016 i 2017,
una capacitat de finançament positiva i complir amb la regla de la despesa.
Ens hagués agradat que en el Pla Econòmic Financer hi figurés un anàlisi de sensibilitat
considerant escenaris econòmics alternatius, la qual cosa ens hauria ajudat a veure
l’impacte que podria tenir les possibles desviacions en les previsions estimades. Tot i que la
interventora accidental diu que el Pla inclou el contingut mínim, segons l’article 21.2.e) de la
mateixa Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, diu que
en el contingut mínim contindrà aquest anàlisi de sensibilitat. Voldríem saber si aquest
anàlisi s’ha realitzat i no figura en el Pla Econòmic Financer que se’ns ha facilitat, o en el cas
que no s’hagi realitzat, perquè s’ha desestimat la seva formulació. Volem deixar clar, que el
sentit del nostre vot no vindrà determinat per l’existència o no d’aquest anàlisi de sensibilitat,
és només una qüestió que plantegem.
Veiem factible que es pugui complir el Pla durant l’exercici 2016. Però per l’exercici 2017
tenim molt poc marge de maniobra, sobretot per donar compliment a la regla de la despesa
que té només un marge de 1.878 euros, qualsevol despesa imprevista ens podria dur a
incomplir-la. Per altra banda, està prevista una subvenció de la Diputació de Barcelona per
import de 717.000 euros pel finançament d’obres que s’hagin d’executar preferentment en el
2017. Dels quals, uns 500.000 euros estan concedits i la resta no en tenim la certesa
absoluta.
La mateixa interventora accidental fa èmfasi en el seu informe que: “la Corporació apliqui
amb rigor les previsions recollides al Pla pel que fa a l’import de les despeses de capítols 1 a
7 i asseguri l’import dels drets reconeguts procedents de subvencions d’Administracions
Públiques per tal de donar compliment a les mateixes”.
Per tots aquests motius, fa que posem en dubte la viabilitat per l’exercici 2017, llevat que no
es duguin a terme totes les despeses previstes o es difereixin més les inversions. El
diferiment de les inversions és el que més ens preocupa, sobretot perquè en el pla
d’inversions i finançament 2016 ja es posposen 356.980 euros, per a l’exercici 2018 o
posteriors.
Tots sabem que la major part de la inversió en els propers anys, correspon a les obres
d’urbanització superficial de la Riera. Un dels compromisos del programa electoral de
Convergència era acabar les obres de la Riera en aquesta legislatura, i quan diem acabar
les obres, ens referim a la urbanització de la Riera fins a la Zona Industrial.
Com ja hem dit en moltes ocasions, volem una urbanització de la Riera amb el millor acabat
possible. Sense preses però sense pauses. L’equip de govern ha passat de tenir presa per
aprovar i inaugurar trams d’urbanització de la Riera a voler posposar la seva execució total,
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fins el 2018 o més enllà. Creiem que compartíem amb l’equip de govern la voluntat d’acabar
les obres d’urbanització de la Riera durant aquest mandat, i és per això, que els hi volem
preguntar si realment tenen aquest compromís.
Com ja hem manifestat altres vegades, no creiem que haguem de ser molt estrictes en el
compliment de la regla de la despesa, i en el cas d’incomplir-la, només seria qüestió de
tornar a formular un nou Pla Econòmic Financer. De totes maneres, ens agradaria saber
quina és la posició que té l’equip de govern al respecte.
El sentit final del nostre vot, l’acabarem de definir en funció de les explicacions que ens
pugui fer el regidor d’Economia.”

El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del PP.

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vol fer una explicació planera i és que hi
ha molts municipis que van fer més despesa de la que corresponia i, per això, l’Estat va
haver d’intervenir. Així l’Estat ha posat unes mesures per tal que aquells que gastin més del
que poden, puguin fer front als seus pagaments. Ho explica d’aquesta manera entenedora, i
no amb tanta llei, per tal que s’entengui. Indica que el PEF es pot portar a terme, el que
dubta és que aquest Govern el sàpiga portar a terme. No es vol estendre més per tal que no
se li digui que dilata molt el temps de les seves intervencions, però vol dir que la necessitat
apreta i, per tant, s’ha de gastar el que es pot i el que s’ingressa, i no gastar per gastar i més
si no es té.

El regidor Sr. Sánchez diu que si la seva intervenció és la que ha de motivar el sentit de vot
del grup CIU, vol manifestar que és transparent i clar i en aquest sentit ho ha explicat tot
sempre en les reunions conjuntes que s’han fet. En algun moment se li va dir que fos valent i
en aquest sentit s’han pres decisions. Només vol dir que ara s’obliga a fer un document i és
això el que s’ha fet, per tal de donar compliment a la normativa. Vol respondre al
representant del PP que aquest govern està reduint cada any l’endeutament. El problema de
l’any 2015 va ser per utilitzar criteris de meritament i no de caixa, i es va trencar la regla de
la despesa fet que va anar molt bé, i a partir d’aquí es pot créixer amb més normalitat, i
poder tirar endavant més projectes i donar més serveis a la ciutadania. El problema de la
regla de la despesa és sobre les inversions. Sobre el tema de SOREA, aquests imports
s’han de contemplar i en cas que no es compleixi, ja es farà una regularització, bé amb
subvenció a GUSAM o amb préstecs d’interès zero.

El Sr. Alcalde novament obre torn de paraula.

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Ahir li vaig dir al Regidor
Sànchez la satisfacció que teníem pel fet que s'hagi volgut trobar amb nosaltres, que ens
hagi explicat tot el que feia referència aquest Pla Financer. I la veritat és que no ens fa res
dir-ho aquí, i ho direm ara, l'agraïment que li vam fer ahir li faig ara, no ens fa res. Li
agraeixo la claredat, la transparència, les explicacions que ens va donar i és per aquest
motiu que nosaltres continuem mantenint la mateixa confiança que vam tenir quan vam
aprovar els pressupostos.
Això vostè ho sap, aquell dia ho vam dir i hem mantingut el mateix criteri, no el canviarem,
perquè ja sap que en el tema de pressupostos quan fem una posició, no només en tema de
pressupostos sinó en temes urbanístics també, acostumem a mantenir-la, a no ser que la
situació canviï radicalment.
Ara com ara no s'ha produït cap canvi, per tant nosaltres continuarem amb la coherència del
vot que vam fer en el Ple de Pressupostos.
Això no vol dir que li haguem perdut la confiança ni molt menys, sinó que la continuem
mantenint. I agraïm clarament tot l'esforç que vostè ha fet per poder-nos explicar
meridianament tot aquest Pla, de la mateixa manera que també li vaig dir que enteníem que
tot està agafat amb pinces, justament per aquestes xifres tan apurades, tan justes, en les
quals ens estem movent, en què també coincidim amb el regidor de Convergència.
Respecte al pressupost del 2015 és veritat que hi havia un fons de contingència de, em
sembla recordar, d'uns 140.000 euros, però és que els ajustaments que s'han produït són
superiors, són més de 400 i pico mil. Nosaltres en aquell moment vam dir que el criteri de
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caixa era important, perquè s'estava sobrepassant, ja que era un pressupost expansiu, tot i
que a vegades és bo que sigui expansiu. I que a vegades s'ha de ser valent per trencar la
regla de despesa.
Però si som valents per trencar la regla de despesa aleshores hem de ser valents per
continuar trencant-la amb els plans financers que ens demanen des del 'ministerio' i mirem
de no portar-los a terme o de veure com ho fem, perquè sinó després arribarà un moment
que algú ho haurà d'ajustar tot aquest tema.”

El regidor Sr. Planas diu que aquests temes econòmics s’han debatut en altres reunions, no
en la d’ahir, a la que no va arribar a temps per temes laborals, i vol manifestar que aquest
municipi té unes necessitats, i que cal fer en el municipi moltes inversions, i estan d’acord en
que per portar-les a termes, cal endeutar-se, però cal reduir el deute. I no és una manera
aprovar-lo dient que s’incomplirà. La forma de fer-ho és dir que es gestionarà el pressupost
de forma austera, per tal que no tingui repercussions en els que vindran després. En el
darrer Ple ja va dir que no votaria a favor en el pressupost, però en aquest punt, sí votaran a
favor, doncs creu que cal fer un reajustament i és indispensable pel futur d’aquesta vila. Tot
això considerant que seria més fàcil votar en contra o fins i tot abstenir-se.

El regidor Sr. Tarres diu textualment: “Només agrair les explicacions, tant d’ahir com d’avui,
del regidor d’Economia. Agraïm les explicacions i la valentia. Votarem en conseqüència.”

El regidor Sr. Sánchez vol agrair el suport i la responsabilitat de tots plegats. Vol donar un
missatge: 2017, inversions financeres sostenibles. Això dóna molt de joc per finançar obres i
per no penalitzar la regla de la despesa.

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

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL PEL QUE FA A LA REGULACIÓ D’USOS I
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ.

El Sr. Alcalde exposa que a Arenys de Munt tenim un Pla General que està aprovat des de
l’any 2003, i aquest, en alguns casos, no s’ajusta a la normativa respecte a usos i activitats.
Vol destacar que en cap cas s’incrementa el volum de sostre o l’edificabilitat. Només vol dir
que són mesures per la promoció econòmica. Es modifiquen usos en sòl urbà (per ser
indispensables per dinamitzar l’economia del poble: usos esportius, culturals, restauració,
religiós en zones industrials, etc.). En sòl no urbanitzable també s’incorporen modificacions,
com el fet de desenvolupar en determinades condicions usos esportius, i també l’ús de
càmping (admès en l’art. 47 LU), que s’implantarà amb la regulació d’un Pla Derivat i en
condicions especials. També hi ha modificacions de paràmetres d’edificació, no per fer més
pisos, sinó que poden ser més alts, segons el Codi Tècnic d’Edificació. També, el que es vol
és regular les places d’aparcament, modificant a la baixa les places d’aparcament exigides,
per tal de no limitar l’activitat econòmica. Seguidament, llegeix, resumidament, en la part
relativa als acords, la següent proposta:

“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 12-2-2015 va aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt la qual té per objecte adaptar-se
als requeriments actuals, tant pel que fa als usos permesos, com a determinats aspectes de
la regulació de l’edificació i la va sotmetre a exposició pública per termini d’un mes,
mitjançant anuncis en el BOP, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler
d’edictes i al web municipal, sol·licitant, de forma simultània, els informes que determina l’art.
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84 del Decret Legislatiu 1/2010, als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials i audiència als municipis confrontants.

Vist que aquest acord es va publicar al taulell d’edictes del 16-2-2015 al 16-3-2015, al web
municipal des del 4-3-2015, a El Punt de 23-2-2015 i al BOPB de data 27-2-2015, i es van
enviar notificacions als Ajuntaments confrontants al febrer de 2015, i es van sol·licitar els
informes a organismes afectats, havent rebut alguns d’ells indicant esmenes a realitzar.

Vist que en data de 13-3-2015 des de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del
Dpt. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es notifica que, prèvia a
l’aprovació inicial, en aquest cas cal tramitar l’avaluació ambiental estratègica ordinària.

Vist que finalitzat el termini d’exposició pública, es va presentar una al·legació per part del
Sr. Climent Colomer i Colomer, amb registre d’entrada núm. 1064/2015, de 13 de març, que
va ser desestimada.

Vist que s’ha redactat la modificació, arrel de la incorporació de les prescripcions indicades
en els informes emesos, del text inicial de modificació puntual de la regulació d’ús i
paràmetres d’ordenació.

Vist que s’ha presentat l’Estudi Ambiental Estratègic i aquest compleix amb els requisits
mínims establerts a l’art. 70 del Reglament d’Urbanisme i a l’Annex 4 de la Llei 21/2013.

Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts. 96 i
97 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost i
modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Examinat l’informe 13/2016 emès pel Secretari Accidental sobre la normativa i el
procediment legal aplicable a la tramitació.

La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General d’Arenys de
Munt, relativa als usos i paràmetres d’ordenació, la qual té per objecte adaptar-se als
requeriments actuals, tant pel que fa als usos permesos, com a determinats aspectes de la
regulació de l’edificació i activitats i consta dels següents documents:

- Introducció
- Memòria
- Determinacions normatives per l’aplicació dels nous paràmetres de la modificació.
- Plànol
- Estudi Ambiental Estratègic

en una nova redacció respecte l’aprovació inicial que es va realitzar el 12-2-2015, al
contemplar les prescripcions indicades en els informes dels organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials.

Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini de quaranta-cinc dies,
mitjançant anuncis en el BOPB, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler
d’edictes i al web municipal. Durant aquest termini, l’expedient romandrà a disposició de
qualsevol persona que vulgui examinar-ho a fi i efecte que es puguin formular les
reclamacions i al·legacions procedents.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe, segons
determina l’art. 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, a als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials i audiència als municipis confrontants.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.
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El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “A la Comissió Informativa
se’ns va comunicar que aquest punt es tornava a presentar a Ple, després d’haver-ho fet el
12 de febrer de 2015. Aleshores per part del Dept. de Territori i Sostenibilitat, en el període
d’al·legacions, es va informar que abans de fer l’aprovació definitiva calia disposar de
l’Estudi Ambiental Estratègic. Així doncs, ara es torna a presentar la proposta d’aprovació
inicial ja que disposem d’aquest estudi des de l’abril de l’any corrent.
Tenint en compte que aquesta modificació d’usos és per adaptar a la realitat els usos del Pla
General del municipi que data de l’any 2003, és convenient per donar sortida a diverses
activitats. De tota manera, creiem que és convenient fer una revisió del Pla General sobre
molts altres aspectes i no només sobre els que estem plantejant ara.”

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Des de l'Assemblea majoritària de persones que es
van presentar a les eleccions municipals de maig del 2015 sota les sigles de la CUP a
Arenys de Munt pensem que avui se'ns presenta a Ple aquesta modificació de les normes
urbanístiques del Pla General pel que fa a la regulació d'usos i paràmetres d'ordenació en el
que és una nova presentació de la proposta d'aprovació inicial que es va presentar per
aquest mateix tema el 12 de febrer del 2015.
En aquell Ple, des de la CUP, vam votar en contra.
D'aquest tema que se'ns presenta avui, ens sobten varies coses:
- Avui se'ns presenta una 'aprovació inicial' per la regulació d'usos i paràmetres d'ordenació,
però al febrer del 2015 també se'ns va presentar una 'aprovació inicial' pel mateix tema. Es
poden presentar dues 'aprovacions inicials' del mateix tràmit administratiu? No s'hauria
hagut de fer una revisió o modificació de la primera 'aprovació inicial'? La primera 'aprovació
inicial' la deixem oberta sense tancar els seus tràmits administratius? I sense que el Ple hagi
de prendre cap decisió?
- A aquella 'aprovació inicial' del febrer del 2015 es van presentar al·legacions per part del
Sr. Climent Colomer Colomer. Al ser un expedient que els seus tràmits van iniciar-se per
Ple, la resolució d'al·legacions s'hauria hagut de tramitar per Ple i no recordem que aquesta
resolució passés per aquest Ple. Preguntem qui va resoldre aquelles al·legacions i com és
que no van passar per Ple?
- En el Ple de febrer del 2015 des de la CUP vam votar en contra d'aquella 'aprovació inicial'
per diferents motius:
Primer: perquè se'ns deia que era una modificació 'Puntual', però de 'puntual' no en tenia res
perquè s'estaven modificant 33 articles del Pla General.
Segon: perquè pel tipus de modificació consideràvem que faltaven documents en
l'expedient.
Tercer: perquè consideràvem que s'estava fent una revisió encoberta del Pla General.
Quart: perquè aquella modificació, en la que s'estaven ubicant nous usos esportius en zones
del poble on abans no estaven contemplats, consideràvem que s'hauria hagut d'ajustar als
articles que determina la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
Ara veiem que aquella modificació va ser rebutjada. I que va ser rebutjada perquè li faltava
documentació en la seva tramitació administrativa i perquè no s'ajustava a la normativa, tal
com vam avançar des de la CUP en aquell moment.
Ara ens apareixen nous dubtes. Nous dubtes que no sabem quina implicació administrativa
tindran. Tot i que esperem que ara l'expedient administratiu estigui complet, serà el
Departament de Territori i Sostenibilitat qui ho decidirà. Per tant, no tenim garanties que els
tràmits s'hagin efectuat com seria convenient.
Amb tot això que tenim? Doncs tràmits lents, endarreriments, costos administratius, alguns
veïns concrets del poble perjudicats -veïns que estan esperant que es faci efectiva aquesta
modificació per registrar els seus negocis-. Per tant, estem parlant d'ineficiència d'aquest
Govern i de la regidoria d'Urbanisme, o sigui de la regidoria de Territori i Mediambient.
Ara se'ns torna a presentar el mateix expedient, la mateixa modificació, amb la diferència
que s'ha completat amb tota la documentació que faltava, per resoldre el problema que es
va generar al 2015.
Entre aquesta documentació, que també faltava, veiem que s'ha hagut de realitzar un 'Estudi
Ambiental Estratègic' per poder continuar amb aquesta modificació del Pla General.
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Respecte a aquest 'Estudi Ambiental Estratègic' voldríem saber quin ha estat el seu cost i
com es va decidir a quin equip redactor s'encarregava i qui ho va decidir.
Per altra banda, no hem sabut veure que s'hagin eliminat els usos que, per sentit comú,
s'haurien hagut d'eliminar, com podria ser la possibilitat d'ubicar 'estacions de servei' en tot
el nucli antic del poble. Tots conclourem que, al mig de Riera, o al carrer Borrell, seria
altament perillós col·locar una estació de servei.
També hem pogut detectar que la modificació de determinats articles condiciona altres
articles que s'haurien hagut de modificar perquè el conjunt no perdés sentit en la seva
globalitat.
Veiem que els objectius d'aquesta modificació afecta a: la regulació dels usos i activitats,
incorporant-ne de nous, tant en sòl urbà com en sòl no urbanitzable (aquest fet ja implicaria
una revisió del Pla General, o al menys així ho entenem nosaltres); la regulació de les
alçades de l'edificació; la regulació del moviment de terres; i la previsió de places
d'aparcament.
Veiem que en aquesta modificació és preveu la ubicació d'un càmping entre Arenys de Munt
i Canet de Mar, per darrere de la urbanització de l'Ajup i a tocar de l'antic camí de Canet. No
sabem quina afectació podrà tenir aquest possible càmping quan es realitzi ni quins
possibles nous creixements urbanístics pot implicar. L'activitat urbanística vinculada a usos
turístics en alguns municipis ha implicat creixements descontrolats que han perjudicat
bastant l'entorn natural i les seves activitats agràries. I aquestes possibles afectacions
haurien hagut de tenir un debat públic i una participació ciutadana àmplia en l'adopció
d'aquesta decisió. I aquest debat no s'ha produït.
Malgrat que es torni a presentar de nou aquesta modificació i s'hagin hagut d'incorporar
nous documents a l'expedient administratiu, des de la CUP continuem pensant que estem
davant d'una modificació important del Pla General, o sigui, d'una 'revisió' encoberta vestida
de 'modificació'.
Per tant, aquesta modificació va molt més enllà d'una simple modificació puntual i veiem que
es tracta d'una modificació important. Per aquesta raó seria prudent procurar aconseguir el
màxim consens en la tramitació i aquest consens ni s'ha treballat ni s'ha fet cap exercici de
participació, política i ciutadana. Tot i que ha passat força temps en l'espera d'aquest nous
documents que s'han hagut d'incorporar a l'expedient i aquest exercici de participació
ciutadana no s'ha realitzat. Tampoc s'ha donat cap informació en els darrers Consells
d'Urbanisme. Tot i que l'aprovació inicial havia estat retornada per la Generalitat i s'havia de
tramitar un nou expedient. Un mínim d'informació s'hauria hagut de donar. Però, és clar,
aquest govern no informa de les coses que fa malament. Només informa d'allò que permet
lluir.
En aquests darrers dies hem vist unes persones fent unes enquestes pel carrer, però el
tema urbanístic no s'ha tocat. Els arenyencs i arenyenques volen nous creixements
urbanístics? Els nostres veïns accepten que es pugui ubicar un càmping a l'antic camí de
Canet? Hauria estat bé que això també s'hagués preguntat.
S'hauria hagut d'informar, s'hauria hagut de donar la possibilitat que tots els vilatans, però
especialment els afectats, poguessin fer propostes i s'hauria hagut de fer una tramitació
participativa molt més propera a la que es va fer quan es va realitzar el Pla General que no
el que s'està fent ara, que és nul·la, tot i el temps que ha passat des de la primera aprovació,
febrer del 2015, fins a aquesta nova aprovació, juny del 2016.
En la intervenció que vam fer al febrer, des de la CUP, vam dir només faltava un any per
poder fer la revisió del Pla General. Ara ja estem en el termini per poder revisar-lo. Fem-ho
treballant un consens ampli i plantejant possibles canvis de molts altres aspectes que no
només els que es plantegen ara.
Per coherència amb el que vam votar des de la CUP al febrer del 2015, ara tornarem a votar
en contra.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “El grup municipal del Partit
Popular només afegir, breument, que votaran de manera favorable fer la modificació puntual
del Pla General per tal de millorar i facilitar les possibles noves activitats, cap a la
modernització i els nous temps.”
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El Sr. Alcalde diu que després d’intervencions demagògiques que no aporten res i no ajuden
a créixer al poble, no val la pena dedicar-hi temps. Només unes dades: es modifiquen 22
articles, però molts d’ells es modifiquen per canviar el “ús global” per “ús principal”, això ja és
una modificació que comptabilitza. Explica que no és que es permeti fer una benzinera al C/
de la Rasa, sinó que dóna l’explicació del que cal per poder-la posar. A la riera no s’hi podrà
posar mai una benzinera. En qualsevol cas, la gent que vol saber com es gestiona la vida
pública d’Arenys de Munt, qualsevol regidor del govern, la Casa Consistorial és de tots, i
s’atén a tothom, s’expliquen les coses com són i no s’enreda a la gent. L’última cosa, és la
revisió del Pla General, que sí que ens agradaria, però no el tenim en el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) perquè és molt costosa. De moment, el Govern treballa amb un full de ruta
que anem explicant, és un PAM pel 2015-2019, la revisió del Pla General estaria molt bé i si
a final de mandat podem introduir, perquè hi ha disponibilitat pressupostària, canvis en
aquest Pla, podem treure alguna cosa i posar-n’hi alguna altra. Perquè amb la gent que som
i els recursos que tenim, amb la infraestructura de locals, no es poden fer més coses de les
que pensa que fem i quan ha començat aquest Ple, han fet un petit relat de tots els objectius
que ja s’han acomplert en aquest primer any i, properament, tindrem informació més
detallada d’aquesta qüestió.

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

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LES LLICÈNCIES DE TERRASSES, VETLLADORS I
MOBILIARI AUXILIAR A ARENYS DE MUNT.

El Sr. Alcalde diu que és un tema interessant ara que ve l’estiu i els regidors de Promoció
Econòmica i el regidor d’Espai Públic han treballat amb restauradors del municipi. Dóna la
paraula al Sr. Regidor Castillo. Aquest, indica que porten mesos treballant, parlant amb
l’oposició i amb restauradors per intentar arribar a un acord, amb una ordenança més
permissiva, sense arribar a ser la carta dels reis dels restauradors. Enumera les novetats
més importants, com ara, poder posar enllumenat a les terrasses per via aèria i prèvia
autorització; també es permet posar jardineres per fer de separació i dins d’unes condicions;
poder posar imatge a les terrasses, però sense so; a més, la Generalitat de Catalunya
permet fer un màxim de 12 actuacions extraordinàries en les quals es podria permetre
aquest so a les terrasses; es permeten posar lluminàries, sempre que estiguin integrades i
no siguin fixes, i reuneixin altres condicions; es modifica les mides d’ocupació de la façana
veïna, doncs tenint en compte que les terrasses estan a la via pública, hi ha casos en els
que per l’existència d’arbres i altres elements de mobiliari, la terrassa queda molt reduïda,
així es permet augmentar, prèvia petició de l’Ajuntament, un 25% vers el veí; per últim,
l’ampliació d’horari d’obertura, doncs els restauradors es queixaven que els usuaris
marxaven a Arenys de Mar que són més permissius; també es permet de forma excepcional
l’horari d’obertura en casos concrets, com per exemple, estar prop d’una breda, per tal de
poder aprofitar-se d’aquesta festa. Seguidament, llegeix, resumidament, en la part relativa
als acords, la següent proposta:

“Vist que el Ple de data 09-05-2013, es varen aprovar una sèrie de modificacions de
l’Ordenança reguladora de les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys
de Munt, i que segons acord de Ple de data 17-10-2013, es va  aprovar la modificació de
l'article 12 d'aquesta ordenança.
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Vist que en el transcurs d’aquests anys s’han pogut veure altres casuístiques a l’hora
d’aplicar l’ordenança a les diferents  terrasses del poble, de manera que es creu convenient
proposar els canvis que responguin a:

- La necessitat d’especificar i afegir a l’ordenança actual temes com: la il·luminació, la
integració urbana dels elements que conformen les terrasses/vetlladors garantint la major
adaptació al paisatge urbà possible, donar sortida a la demanda de disposar de reproductors
d’imatge, prohibida actualment...
- La necessitat de clarificar les Condicions Generals de la llicència (com i amb quina
documentació s’ha de demanar la llicència), així com definir quan es podrà Revocar la
llicència.
- La necessitat de què quedi garantida la higiene de l’àrea de la terrassa, es creu oportú
introduir l’obligatorietat al titular de la llicència de realitzar i mantenir net l’espai de la
terrassa.
- Cal poder decidir les situacions de les terrasses de manera que quedin sempre col·locades
en l’espai públic que l’Ajuntament cregui més convenient, tenint com a principi que sigui més
important la bona situació de la terrassa vers a l’espai públic que no a la situació del local en
qüestió. En relació a això, actualment en l’article 9 es defineix que podrà ser ocupat el tram
corresponent a la finca veïna contigua, prèvia autorització escrita del seu titular, però es
considera que l’Ajuntament és el que ha de decidir la millor ubicació per tal de garantir una
bona utilització de la via pública.
- Degut a la demanda reiterada del canvi d’horaris d’obertura per part dels restauradors, es
considera necessari fer una modificació de l’horari actual de manera que permeti més hores
d’obertura segons l’època de l’any.

Vista la proposta redactada pel Regidor d’Espai Públic en data de 14 de juny de 2016.

Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Iniciar el procediment per modificar l’Ordenança reguladora de les llicències de
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt en els articles següents:
Art. 6 en els punts a.1 i a.2, art. 8, 9,10,11,12,13,14 i 16 per tal de garantir els objectius
marcats de:

- Especificar i afegir a l’ordenança actual temes com: la il·luminació, la integració
urbana dels elements que conformen les terrasses/vetlladors i disposar de
reproductors d’imatge.

- La necessitat de clarificar les Condicions Generals de la llicència, així com definir
quan es podrà Revocar la llicència.

- Introduir l’obligatorietat al titular de la llicència de realitzar i mantenir net l’espai de la
terrassa.

- Canviar l’article 9,  ja que es considera que l’Ajuntament és el que ha de decidir la
millor ubicació per tal de garantir una bona utilització de la via pública.

- Canvi d’horaris d’obertura, es considera necessari fer una modificació de l’horari
actual de manera que permeti més hores d’obertura segons l’època de l’any.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord inicial, així
com el text modificat de l’ordenança, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Si al finalitzar el període d’exposició pública no es presenten al·legacions o
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Quart.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació.”
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El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.

El Sr. Planas, portaveu del grup PP, diu que en el seu programa electoral ja contemplaven
algunes d’aquestes modificacions, per tal de donar marge de maniobra als restauradors.
Però això no és suficient: per exemple, no és suficient l’ampliació del 25%. Tampoc estan
d’acord amb no admetre la publicitat en els para-sols, doncs pot comportar una aportació
econòmica als restauradors. Si s’accepten votarà a favor, sinó, s’abstindran.

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la representant del grup Mixt.

La regidora Sra. Sánchez demana que se l’anomeni pel seu nom i no per “grup Mixt” per
evitar tot aquest debat que no li agrada a ningú. Seguidament, diu textualment: “Avui es
porta a Ple la proposta de modificació de l’ordenança de les llicències de terrasses,
vetlladors i mobiliari auxiliar d’Arenys de Munt, degut a les demandes per part dels
restauradors de modificar i incorporar diferents punts a l’ordenança que ajudin a dinamitzar
aquest sector del poble.
El gremi d’empresaris que es dediquen a la restauració a Arenys de Munt, fa temps que
estan demanat millorar i adaptar les condicions dels seus locals, per donar un millor servei i
oci als seus clients i usuaris. Sabem que actualment el poble necessita millorar la seva
oferta d’oci adequant-la a la de pobles veïns que faciliti que la gent no marxi fora.
Amb l’actual ordenança estan força limitades aquestes possibles millores, però hem de ser
conscients que a vegades no és fàcil arribar a un bon equilibri entre l’activitat que generen
aquests locals i el benestar i descans dels veïns que hi viuen a prop.
Desprès de revisar totes les modificacions que s’han fet en diferents articles de l’ordenança,
el nostre grup municipal estem d’acord amb la majoria de les modificacions.
Trobem bé, tal i com diu l’article 6 referent a la determinació d’elements, que tots estiguin
ben integrats en l’espai urbà i sense cap impacte visual, com és el cas de les instal·lacions
elèctriques que hauran d’anar soterrades previ estudi de l’ajuntament i no es permet cap
instal·lació que pugui generar un impacte visual negatiu. Refent als horaris de tancament
durant l’estiu fins a les 2 de la matinada detallat en l’article 12, també estem d’acord que
s’hagi incorporat que l’ajuntament podrà limitar puntualment el tancament fins les 23h als
locals que rebin contínuament queixes de soroll per part dels veïns, a causa del determinats
comportaments ocasionats pels clients dels locals.
Però no estem d’acord amb l’article 9 de l’ordenança, sobre que excepcionalment es podrà
ocupar el 25% en la façana dels locals de finques veïnes. Pensem que la interpretació
d’aquest article queda molt obert, no especifica quines condicions excepcionals han de tenir
els locals als que es pugui concedir aquest 25% més d’ocupació i, a més, pensem que
aquesta ocupació sempre hauria d’estar abans parlada i consensuada amb el veí o veïns
d’aquestes finques veïnes que puguin quedar afectades per l'ocupació de la seva façana per
una terrassa amb persones prenent alguna cosa davant de casa seva.
Malgrat que ens hauria agradat votar a favor, no ho podem fer degut a la falta d’informació
més detallada de l’article 9 de l’ordenança. Considerem que s’haurien d’incloure en aquest
article els requisits que han de tenir aquests locals que demanin més espai d’ocupació i no
se’ns dóna aquesta informació que és molt important per nosaltres a l’hora de decidir el
nostre vot.
Per tant, en nostre vot serà d’abstenció.”

El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Abans de res, agrair la
inclusió d’algunes de les aportacions que hem fet des de el grup municipal de Convergència
com l’ampliació d’horaris, la possibilitat de posar pantalles de televisió a les terrasses i altres
mesures.
Està clar que les ordenances municipals són l’eina que disposem per poder regular aspectes
que afecten al nostre municipi. I també és cert que aquestes ordenances no són immòbils,
ans al contrari, les podem anar modificant en funció de les necessitats.
L’ordenança que ens ocupa, la trobem encertada en molts aspectes i per aquest motiu el
nostre vot serà favorable. Ara bé, i justament perquè tots volem aconseguir les millors
solucions per Arenys de Munt, farem incís en alguns aspectes que creiem que poden ser
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motiu de controvèrsia i potser més endavant caldrà veure com estan funcionant i si cal fer-hi
alguna modificació.
- Les pantalles de televisió que a partir d’ara estaran permeses a les terrasses, només
tindran autorització de posar-hi so, en 12 esdeveniments a l’any, prèvia sol·licitud a
l’ajuntament. Quin serà el mitjà per controlar aquests permisos?  Haurà de ser la policia? En
tot cas, no seria millor que els 12 esdeveniments es fixessin de manera consensuada per tal
d’evitar tràmits i molèsties als propietaris i als vetlladors per tal que no les incompleixin?
- Pel que fa a l’electricitat necessària per elements com televisors o llums de les terrasses.
“No es permet la instal·lació provisional de cap conductor a nivell de sòl que pugui suposar
un perill o entorpir el pas, ni cap aeri que pugui generar un impacte visual negatiu”. Així
doncs entenem que sí que es poden posar xarxes aèries que no impactin negativament,
potser seria bo definir què entenem per impacte negatiu o establir de manera tècnica que és
el que està permès o quins materials són els adequats per tal de no sobre-carregar els
Serveis Tècnics i mirar de trobar alguna fórmula que no faci replantejar cada terrassa de
manera individual.
- Lluminàries: l’ordenança diu “Han de ser elements no fixes, s’han de retirar diàriament,” o
“Excepcionalment, prèvia autorització de l’ajuntament, es permetrà la instal·lació de
lluminàries fixes integrades en vetlladors,”. Creiem que també seria bo definir quines són
aquestes lluminàries fixes permeses per tal que els propietaris puguin escollir quin sistema
és el més idoni per cada cas particular.
- Per altra banda, la fondària màxima permesa per les terrasses és de 3,5m, i ho trobem
correcte en casos on l’amplada del vial no és massa gran. Però en casos com, per exemple,
la zona industrial, on l’espai és molt més ampli, caldria estudiar si aquesta fondària es podria
ampliar.
- I per últim, pel que fa al permís que l’ajuntament podrà concedir sobre la cessió del 25% de
l’ocupació de la seva terrassa sobre finques veïnes si aquestes no en fan ús. Pensem que
pot ser perjudicial en cas de comerços que no volen aprofitar l’espai públic de davant de la
seva finca i en canvi el fet que d’altres el puguin ocupar, els pot fer perdre visibilitat i perdre
oportunitat de negoci. Alhora que també per particulars que tinguin la seva vivenda en planta
baixa, els pot ocasionar un problema el fet que una terrassa en pugui ocupar l’espai que
justament tingui al seu davant.
Està clar que cada cas es tindrà d’estudiar en particular però creiem que per tal de no
sobrecarregar a tècnics d’ajuntament i des-burocratitzar-ho, seria bo especificar alguns
aspectes perquè no es puguin crear greuges comparatius i sigui tot més àgil.
Agraeix que s’acceptessin algunes de les propostes que van fer com ara l’admissió de la
imatge o l’ampliació d’horaris.”

El regidor Sr. Castillo, referint-se al Sr. Planas, li diu que s’han fet reunions amb l’oposició i
tots els grups van ser convidats, assistint el grups Mixt i CIU, i si hi hagués anat, haurien
pogut estudiar les seves propostes, tal i com les tenia en el seu programa polític. Sobre les
ampliacions, cada terrassa té la seva casuística, i tenint en compte que és via pública i que
l’Ajuntament pot decidir, es valorarà cada cas, però el que no es vol és el model d’Arenys de
Mar, doncs a vegades les terrasses ocupen força més que la façana del veí; els horaris
s’han intentat consensuar, sobre els cables aeris i altres temes de lluminàries, ha de complir
normativa, suposar el mínim impacte possible i s’estudiarà cada cas, doncs cada un té unes
circumstàncies concretes. No s’ha donat tot el que volien els restauradors, però s’ha intentat
afavorir-los.

El regidor Sr. Campasol, en la rèplica, diu resumidament: “El coeficient del 25%, ja
s’entreveu que pot ser polèmic i en tot cas, volem potenciar el comerç i restauradors al
màxim, però també volem respectar els veïns que es puguin veure perjudicats per l’aplicació
d’aquest punt.
Com dèiem, les ordenances es poden modificar i esperem que en cas que es detecti que
aquesta mesura no és massa funcional, es millori el més aviat possible.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu resumidament: “El Grup Municipal del Partit
Popular estem d’acord amb que estigui regulat per l’Ajuntament. Dit això, aquesta
modificació era clarament necessària per donar més marge de maniobra als negocis
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afectats. Com ampliar horaris d’obertura, amplitud de les terrasses per poder posar més
taules, lluminària etc.
Però per nosaltres no és suficient la proposta feta per l’Equip de Govern d’ampliar un 25%
els metres actuals de les terrasses.
Entenem que es té que fer un incís amb aquest tant per cent, degut a què hi ha arbres en
alguna d’elles limitant l’aprofitament de l’espai de la nova ordenança. Nosaltres creiem que
té que ser un espai 100% útil de la nova normativa. No com l’actual proposta que no ho
especifica. Tampoc estem d’acord amb la limitació de la publicitat als para-sòls degut a què
molts subministradors de begudes per exemple, ofereixen para-sols amb la seva marca i així
beneficià a les dues parts. Una per fer publicitat i el restaurador no tenir que fer una inversió
a mobiliari i destinar aquest diners per una altra prioritat.
Com ja vàrem fer menció en les comissions informatives, hem d’agafar exemple dels pobles
del voltant i crec que s’entén prou bé.
Aquest Grup Municipal votarem abstenció si no s’incorporen les esmenes presentades en
aquest argumentari, que en el cas que acceptessin, el nostre vot seria favorable.”

La regidora Sra. Sánchez, representant del grup Mixt, diu que és veritat que han estat
convocats a reunions per parlar d’aquesta ordenança i està encantada i també vol evitar que
la gent marxi a Arenys de Mar, però que en les reunions va manifestar les seves objeccions
respecte la redacció de l’art. 9 i l’ampliació del 25%.

El regidor Sr. Castillo, com a resposta a les intervencions efectuades, diu que comencen
amb aquest 25% i si es detecten problemes, actuaran en conseqüència, i que especificar
metres era més difícil que fixar un percentatge. I respecte la intervenció del regidor Sr.
Planas, respecte al fet d’intentar arribar a un acord, els restauradors van manifestar que les
marques no donen elements de terrasses doncs entenen que els carrers no poden ser
aparadors publicitaris. A més, afegeix que entén que no es pugui anar a totes les reunions.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, 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 i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CIU, CUP i PSC; i tres abstencions, dels regidors En Ramon Planas i Camps, En
Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups PP i Grup
Mixt.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS.

La regidora delegada de Sanitat, la Sra. de la Iglesia, exposa que aquesta ordenança fa
relació a tota mena d’animals que podem tenir a casa, domèstics o no, també als animals
abandonats, les obligacions de tenir animals (recollir defecacions) donar de menjar a les
colònies de gats, les infraccions i les sancions, i la cria d’animals. Seguidament, llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a Arenys de Munt, data
de l’any 1999.

Vist que donat que no estava adequada a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, i la part corresponent a les infraccions i sancions estava
desfasada, contemplant els imports en pessetes, es va considerar la necessitat de modificar-
la aprovant inicialment, al Ple de data 8-3-2012 la seva modificació.

Vist que aquesta modificació va ser definitiva, doncs finalitzat el termini d’exposició pública
atorgat a l’efecte, no es van presentar al·legacions, i el text modificat de l’ordenança es va
publicar en el BOPB de 16-5-2012.
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Examinant l’ordenança actual, es creu convenient la seva derogació per tal de poder aprovar
una altra que pugui contenir referències a la zona d’esbarjo per a gossos situada al Parc de
Can Jalpí, a l’existència de la normativa respecte els gossos potencialment perillosos, a la
remissió a l’ordenança municipal de mesures alternatives a la sanció econòmica i a la
possibilitat de reducció de la sanció en determinats casos, així com regular la recollida i
recuperació dels animals abandonats i altres temes que no estaven prou detallats en
l’ordenança vigent.

Vist que des de Secretaria s’ha redactat una nova ordenança reguladora, que figura en
l’expedient, per tal que pugui ser aprovada i un cop publicada, pugui derogar l’actualment
vigent, amb un règim transitori.

Tenint en compte el procediment per l’aprovació i modificació de les ordenances locals
determinat en els articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment l’aprovació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals
en el municipi d’Arenys de Munt segons el text que figura a l’expedient i que forma part d’ell
a tots els efectes.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord d’aprovació
inicial, així com el text complet modificat de l’ordenança, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes.

Tercer.- Que si al finalitzar el període d’exposició pública no es presenten al·legacions o
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Quart.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.

La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu bon vespre i recorda que aquest cap de
setmana hi ha la Breda de la Plaça. A continuació diu textualment: “Aquesta ordenança de
tinença d’animals es tracta d’una ordenança per adaptar-nos a la normativa, ja que hi havia
diferents aspectes que no estaven referenciats i ara hi constaran, com poden ser els
descomptes en sancions en cas de pagament anticipat, la regulació d’espais d’esbarjo que
abans no hi eren, les llicències d’activitats entre d’altres.
Evidentment tot és millorable i amb aquesta voluntat hi treballarem, i sí que donada la relació
directa amb el tema volem fer esment i constatar la mancança dels espais anomenats
“pipican” al nostre municipi, així com els que ja hi ha actualment com el de “Can Jalpí”
estiguin en condicions òptimes.
Tot i això, el nostre vot serà favorable.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular estem d’acord amb l’ordenança però veiem limitacions a l’hora de poder fer ús de
les zones adaptades. Quan a dia d’avui només veiem una zona adaptada i la limitació que
això comporta.
Entenem que s’especifica en plural per les futures zones adaptades a diferents punts del
poble.
Com tampoc es fa referència a l’article 30.2 i 30.3 que es retornaria la part proporcional de la
quota pagada anualment.”
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La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquesta és una proposta
per aprovar una nova ordenança de tinença d’animals, que derogui la que actualment té
vigència a l’ajuntament d’Arenys de Munt.
Sobre l’ordenança vigent, actualment veiem que no s’havia fet cap incorporació ni
modificació des de l’any 2012 i és uns dels motius pels quals es vol derogar l’actual
ordenança i aprovar-ne una de nova amb les modificacions necessàries que puguin
incorporar nous punts que s’adeqüin a l’actual situació al nostre municipi.
Després de revisar l’expedient d’aquesta nova ordenança de tinença d’animals i comparant-
la amb la que s’aplica actualment, considerem que les incorporacions de nous articles en la
nova ordenança ajudaran a deixar més clar quin són els drets i deures del propietaris
d’animals de companyia i les possibles sancions econòmiques s’hi incompleixen les
normatives.
Aquesta nova ordenança també servirà per regular la zona destinada per a gossos a Can
Jalpí, que fins ara no estava regulada i sobre les normes sobre la tinença de gossos
potencialment perillosos. Però també trobem que en aquesta nova ordenança queda més
detallat i regulat el que es refereix al protocol que s’ha de seguir sobre la recollida d’animals
de companyia abandonats, contingut des de l’article 31 al 36, i les normes sanitàries
contingudes des de l’article 12 al 16, on es regula l’obligació dels propietaris amb els seus
animals de companyia.
Per tant, veient que aquesta nova ordenança és una millora referent a la que tenim ara, el
nostre vot serà favorable.”

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS A PROJECTE D’EMPRENEDORIA, EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que es tracta de tornar a regular el
concurs d’emprenedoria tal i com es va fer l’any passat, i per tal que es gestionessin millor.
A més, s’ha treballat amb els partits de l’oposició per tal de consensuar les bases. I no seran
només projectes d’emprenedors que no haguessin iniciat la seva activitat, sinó també
d’aquells que l’haguessin iniciat fa tres anys. Es preveu la possibilitat que el procés quedi
desert perquè es busca que el projecte guanyador sigui viable i pugui tenir possibilitats
d’èxit. Seguidament, llegeix, resumidament, en la part dispositiva, la següent proposta de la
Comissió Informativa:

“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016,

Atès que l’article 11.2 de l’esmentada Ordenança estableix que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.

Atès que des de la Regidoria d’Economia es vol fomentar projectes/activitats d’interès
econòmic que compleixin amb les finalitats definides en el Pla Estratègic de Subvencions
redactat, finalitats que s’han recollit en el text de les Bases que es porten a aprovació.
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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 100% per garantir
que les iniciatives destinades a generar noves activitats econòmiques en el municipi que
puguin portar-se a terme amb el finançament necessari.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.

Vist el que s’estableix en l’article 26 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
2016.

Vista la proposta d’aprovació redactada des de la Regidoria d’Economia en data de 20-6-
2016.

Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Territorials proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de la concessió de subvencions a projectes
d’emprenedoria en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de les quals és el que
figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores per a l’atorgament de subvencions a projectes d’emprenedoria, segon concurs
d’emprenedoria, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.”

El Sr. Alcalde demana el torn d’intervencions.

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'Assemblea
majoritària de persones que es va presentar a les eleccions municipals de maig del 2015
sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt pensem que la proposta que es presenta per a
la seva aprovació les bases de subvencions per a emprenedoria 2016, amb la intenció que
s'estableixin noves activitats a Arenys de Munt que dinamitzin l'economia local.
Quan es van presentar les Bases reguladores de subvencions pel 2015, en el Ple de l'11-12-
2014, vam fer tot un seguit de consideracions per millorar aquests tipus de subvenció, però
en aquell moment no se'ns va fer gaire cas. Per tant, no sabem si val gaire la pena fer noves
propostes de millora.
En tot cas, el que sí hem de tenir en compte és el resultat d'aquelles subvencions del 2015
per saber si van donar un bon resultat o no. I el que sí sabem és que el projecte guanyador
no s'ha dut a la practica i no ha donat un bon resultat.
Potser és perquè la dotació econòmica en aquell moment era de 2.500 euros i per un únic
candidat.
Com vam dir al 2014, des de la CUP consideràvem que 2.500 euros és una xifra força baixa
per algú que ha de crear una nova activitat a Arenys de Munt, tot i que pugui ser una ajuda
per emprendre-la. Per tant, estem parlant d'algú que ja tingui en ment iniciar un negoci i que
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li falti una petita empenta per fer-ho. Per algú que hagi d'iniciar un negoci de nou en nou,
amb totes les despeses i inversions que impliquen, potser, 2.500 euros és una xifra baixa i
insuficient.
Pot ser que també fossin per un únic candidat implica, com ha passat ara, que altres
possibles emprenedors no hagin pogut portar a terme els seus projectes, malgrat que
poguessin estar més avançats.
Vist el resultat de les subvencions del 2015, potser valdria la pena replantejar com s'enfoca
aquest tipus de subvenció. Pensem que s'han de millorar les bases perquè realment siguin
eficients i donin un resultat tangible, tal com vam dir, des de la CUP, al desembre del 2014.
Respecte a la proposta que se'ns presenta avui, dues coses que nosaltres considerem
fonamentals.
Aquestes bases es presenten gairebé al juliol del 2016, per l'any 2016. Amb tots els seus
tràmits administratius no estaran en funcionament ben bé fins a finals de setembre del 2016.
L'any s'acabarà al desembre. En 4 mesos és molt poc temps perquè els emprenedors
s'activin i puguin aprofitar-se d'aquestes subvencions.
Considerem que anem tard, com sempre amb tot el tema de subvencions. Les subvencions
s'haurien de portar a Ple just amb l'aprovació del Pressupost Municipal o al Ple següent, no
8 mesos després.
L'altra cosa que considerem fonamentalíssima: les bases haurien de citar la seva dotació
econòmica. Perquè, ara com ara, no ho diu en lloc. En cap lloc de l'expedient diu quina és la
dotació econòmica d'aquesta subvenció i això és cabdal perquè algú es presenti per
aconseguir-la. Hem de suposar que tornarà a ser de 2.500 euros, perquè en el Pressupost
Municipal per aquest 2016, que vam aprovar el 26-11-2015, això ho diu. Però no tothom que
es vulgui presentar anirà a buscar el pressupost per saber quin és l'import d'aquesta
subvenció. O al menys nosaltres no l'hem sabut trobar.
Per altra banda, també ens trobem que l'Informe d'intervenció, i vull recalcar que és l'informe
d'Intervenció no nosaltres, diu que amb aquestes bases reguladores els documents que
s'hauran de presentar per la justificació de la subvenció difícilment acreditaran la realització
de l'activitat subvencionada. També diu que caldria revisar i definir de forma més concreta
quina és l'activitat subvencionada i ajustar la documentació justificativa a presentar en funció
de l'activitat subvencionada, només d'aquesta manera es podrà compliment a la Llei General
de Subvencions.
Nosaltres proposem que aquest punt es retiri de l'ordre del dia i que es millorin les bases,
que s'ajustin al que diu l'informe d'Intervenció, que s'ajusti a les necessitats reals que
necessiten els emprenedors i si en aquest any 2016 no es pot fer aquest subvenció, pels
defectes que tenen aquestes bases, acumulem l'import previst al pressupost a la subvenció
pel 2017.
En el cas que no es deixi sobre la taula nosaltres no podrem votar a favor perquè pensem
que la redacció d'aquestes bases tenen mancances importants que impediran que sigui una
subvenció efectiva a favor d'emprenedors.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit
Popular entenem la proposta però també observem i recolzem l’informe en el que es
menciona que es desfavorable.
Per aquest motiu, el nostre grup votarà en contra. Si en un futur s’estableix un informe
favorable llavors el nostre vot seria el contrari del que farem avui.”

El Sr. Alcalde dóna la paraula al representant del grup CIU. El regidor Sr. Tarres diu
textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. La  proposta d’aprovació d’aquestes bases reguladores de
la concessió de subvencions a projectes d’emprenedoria, fa referència al Concurs
d’Emprenedoria. L’any passat en la seva primera edició, ja vaig tenir el plaer de col·laborar-
hi a títol personal, com a President de PIMEC Joves del Maresme i aquest any hi he pogut
col·laborar com a càrrec electe en representació del meu grup municipal.
Des del nostre grup de Convergència, sempre hem donat suport a l’emprenedoria i a les
empreses. De fet, hem fet constar més d’una vegada que la dotació pressupostària en
promoció econòmica és de les més baixes, quan hauria de ser de les més generoses.
Sobretot en casos de crisi o en períodes de dificultats econòmiques de les nostres empreses
i emprenedors.
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Després de l’experiència de l’any anterior, la qual es podria entendre com un període
d’aprenentatge, tota la Comissió Qualificadora vam estar d’acord en què hi havia aspectes a
millorar. Entre altres, es va parlar de la possibilitat de realitzar el Concurs d’Emprenedoria
juntament amb altres municipis. Sembla ser, segons el regidor de Promoció Econòmica, que
per manca de temps el final no ha estat possible.
És per aquest motiu, que una de les nostres propostes era que s’ampliés el rang de
beneficiaris a no solament a projectes o activitats desenvolupades durant l’any natural, el
que podríem denominar emprenedors en el sentit més estricte de la paraula, sinó també a
empreses de recent creació. Vam proposar que fossin empreses creades durant els últims 3
anys, però no només les que comencin una nova activitat, com figura a l’apartat 5.1
d’aquestes bases, sinó a les que ja venien desenvolupant l’activitat. D’aquesta manera
s’ampliaria el nombre de beneficiaris que hi podrien prendre part, i seria una manera d’evitar
la baixa participació de l’any anterior.
Pel criteri dels 3 anys, vam agafar com a referència als requisits per l’aplicació de la
deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, que figura a la Llei
d’Emprenedoria. En concret, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors
i a la seva internacionalització.
Creiem que no només a l’any de la seva creació, les empreses necessiten el màxim suport
possible, sinó també en els primers anys de la seva vida. Segons l’Oriol Amat, en el seu
llibre “Avançant” que alguns regidors aquí presents deuen recordar per la presentació que va
venir a fer a la Sala Municipal d’Arenys de Munt. La mitjana de les empreses d’èxit tenen
pèrdues durant els 4 primers anys. Per tant, si les empreses que han acabat triomfant al
llarg de la seva vida han tingut dificultats en els seus inicis, res fa pensar que les altres
empreses de recent constitució passin per una millor situació.
Un altre punt que volem destacar, i que també fa menció l’informe d’Intervenció, fa
referència als criteris de valoració de l’apartat 9 d’aquestes bases. En concret, l’informe
mencionat diu textualment: “ Els criteris de valoració regulats al punt 9 no són objectius en la
mesura que s’estableix una puntuació màxima però no la puntuació de cada un dels criteris
que es valoren”.  Recordo que en la Comissió Qualificadora de l’any passat es va comentar
aquest punt, ja que la majoria del jurat tenia dubtes alhora de valorar segons els criteris
establerts.
Referent a la justificació de la subvenció, a l’apartat 16.2 de les bases, tercer paràgraf, s’ha
afegit respecte l’any anterior el següent text: “El compte de resultats haurà d’expressar-se en
els mateixos termes que es va fer en el pressupost inicial, i hauran de quadrar els ingressos
i les despeses”. Tal i com està redactat sembla que volem que es compleixi l’estabilitat
pressupostària, quan el sector privat no està subjecte a aquesta normativa. Ens agradaria
que ens expliqués exactament a què fa referència quan diu que “hauran de quadrar els
ingressos i les despeses”.
Però també volem agrair al regidor de Promoció Econòmica, que hagi tingut en compte
alguns dels nostres suggeriments. I encara que pugui semblar de sentit comú que es tinguin
en compte les propostes d’un partit de l’oposició, creiem que és bo remarcar-ho perquè no a
totes les regidories se’ns té en la mateixa consideració.
Seguidament explicaré les propostes més rellevants que ens han estat acceptades.
Referent a l’avançament del pagament de la subvenció concedida, s’ha reduït respecte l’any
anterior del 75% al 50%. Tenint en compte que, a dia d’avui, el guanyador del Concurs
d’Emprenedoria de l’any passat encara no ha començat la nova activitat al municipi tal i com
es regula a les bases, creiem que és prudent no fer una bestreta superior al 50%, per si
després s’ha de reclamar l’import avançat. Bé sigui perquè finalment no s’inicia l’activitat o
bé per si no es pot acabar de justificar l’import íntegre de la subvenció.
Pel que fa als criteris de valoració, hi vam fer dos aportacions respecte les bases
reguladores de l’any anterior.
La primera és la presentació presencial del projecte prèvia a la valoració. En altres premis,
com els Premis Creatic del Tecnocampus de Mataró aquest requisit és indispensable per tal
d’optar a la concessió del premi o subvenció. A part de tenir un bon pla d’empresa, també és
important percebre l’actitud i l’esperit que desprèn l’emprenedor, alhora que pot ser una
oportunitat per la Comissió Valorativa per preguntar aquells punts del pla d’empresa que no
hagin quedat prou clars. Finalment, vam acordar que fos optatiu perquè no pogués ser un
motiu de desincentivació a la participació.
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La segona, fa referència a l’obtenció d’una puntuació mínima per tal d’obtenir la subvenció, o
dit d’una altra manera, que hi hagi la possibilitat que el Concurs quedi desert. I creiem que
això és positiu per dues raons.
La primera perquè és diner públic, és a dir diners de tots, i com a càrrecs electes hem de
vetllar perquè se’n faci sempre un bon ús, a on i a qui realment ho necessiti. Buscant
sempre criteris objectius, i no caure en la temptació de la foto fàcil o en allò que pot donar
més rèdit polític.
La segona raó, és per responsabilitat amb la persona o persones emprenedores. Molts de
nosaltres coneixem persones que han iniciat un negoci i que malauradament el cap de poc
temps han hagut de tancar. I poden haver molts motius, que ara no entrarem a valorar, però
un d’aquests motius pot ser perquè en el seu moment ningú va ser prou valent per fer veure
al futur emprenedor que el seu projecte difícilment seria viable. Hem de saber dir no quan
convé.
Per tant, hem de ser exigents en la qualitat dels projectes presentats per responsabilitat.
Responsabilitat en fer un bon ús del diner públic i responsabilitat en el futur professional de
la persona emprenedora.
En conclusió, hi ha aspectes millorables que esperem que entre tots podrem anar perfilant.
Però tenint en compte que s’han acceptat algunes de les nostres aportacions per tal de
millorar aquestes bases reguladores i que no volem vetar cap tipus d’acció a favor de
l’emprenedoria, animem a tots emprenedors i emprenedores que ens estiguin escoltant a
participar del pròxim Concurs d’Emprenedoria.
El nostre vot en aquest punt serà favorable.”

El regidor Sr. Sánchez dóna resposta a les intervencions. Al regidor Sr. Planas li diu que
lamenta que voti en contra, doncs ell és una persona emprenedora i que també lamenta que
no hagi vingut a les reunions que s’han fet per treballar aquestes bases, informant que té la
porta oberta per qualsevol consulta. En resposta a les intervencions del Grup Mixt diu que
no figura l’import en les bases, doncs aquest està fixat en el pressupost i pot anar variant i ja
figura en la convocatòria i així no predisposa a les bases aprovades.

El regidor Sr. Planas agraeix al regidor Sr. Sánchez que subvencionin el tema de
l’emprenedoria, doncs és molt difícil tirar endavant un projecte com a emprenedor. Sobre el
tema de les reunions, diu que anar a aquestes és una pèrdua de temps doncs les
aportacions que ell ha fet no s’han incorporat i té reconeixement zero. I a vegades ha vist
com les seves propostes no s’han acceptat i més tard les ha vist materialitzades en les
decisions del Govern com a pròpies. Torna a insistir en què va presentar unes propostes i
que no se li ha donat resposta. Per tant, utilitzarà el seu temps com consideri.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Volia dir-li al regidor Sànchez que quan hem dit que
no es cita la dotació econòmica, cosa que ens va sobtar, tot i que vam estar intentant
buscar-la, vam pensar que potser la convocatòria la farà algú altre i en alguna part de
l'articulat dirà que aquest algú altre farà la dotació econòmica, però és que això tampoc ho
diu.
En lloc parla que la convocatòria la farà la Junta de Govern i cosa que ara vostè ha dit, però
enlloc de les bases diu que la convocatòria la farà la Junta de Govern.
Si no m'equivoco, només parlen de la convocatòria 2 articles, l'article 3 i l'article 10, dins de
les bases i justament no parlen de qui fa la convocatòria. Aquest és un tema que a nosaltres
ens creava una certa inseguretat.
Una cosa que ha dit ara, però que l'expedient no ho diu, és que aquestes bases pretenen
ser unes bases generals que ja les tindrem aprovades i cada any s'aniran fent convocatòries
a partir de la Junta de Govern.
Ens sembla perfecte, perquè és una forma d'agilitzar-ho, però això no ho diu enlloc de
l'expedient, perquè, justament quan vam estar mirant què passava amb la dotació
econòmica i qui feia la convocatòria, vam pensar 'potser es pot arribar a entendre que les
convocatòries es faran d'aquesta manera que diu vostè' però això no quedava clar. Tot això
quedava en una certa indefinició i aquesta indefinició comporta que no només la tenim
nosaltres sinó que més gent, quan llegeixi les bases, també les tindrà.
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Les coses no queden clares, i més pels empresaris que són molt pràctics, per això ho hem
demanat. Però si vostè diu que queda clar, endavant.
Però nosaltres ja hem dit que no podíem votar-les a favor, però en aquest cas ens
abstindrem perquè pensem que és important que es puguin donar ajudes als emprenedors.
Tot i que després ho hauran d'aprofitar, que facin empreses, perquè si no acaben fent
empreses, perquè les bases són confuses, guanyen el concurs i després no ho acaben
portant a terme, tot queda en no res.”

El regidor Sr. Sánchez diu que no pot tolerar que un partit polític li posi el seu programa
electoral sobre la taula i li digui, tu mateix, ja diràs què fem amb això. Cal seriositat i
respecte. Sempre ha estat obert a parlar i a treballar en comú. Explica, pel que fa a les
bases, que ja es va aprovar una ordenança “paraigua”, general, a la qual està sotmesa i, per
tant, la sistemàtica és la mateixa que pels altres àmbits.

El regidor Sr. Planas demana un tercer torn, i diu que vol deixar clar que la conversa no va
ser com ha dit el regidor Sr. Sánchez de “et deixo el programa electoral”. El que demana és
coherència i respecte cap a la seva persona i el seu grup municipal i totes les persones que
l’han votat.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, 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 i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CIU, CUP i PSC; dues abstencions, dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i
Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del Grup Mixt; i un vot en contra, del regidor En Ramon
Planas i Camps, del grup PP.

11. MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA
TRANSFÒBIA (LGTB FÒBIA).

El Sr. Alcalde diu que s’afegeixen dos paràgrafs consensuats en la Junta de Portaveus.
Seguidament dóna la paraula a la regidora Sra. Castillo, que diu textualment: “El matrimoni
entre persones del mateix sexe a España és legal des del el 3 de juliol de 2005. O sigui que
ara fa 11 anys. Tot i així, encara hem de continuar lluitant per la tolerància i per la igualtat.
Aquesta moció la fa el PSC pel reconeixement a tots els col·lectius que pateixen aquesta
desigualtat, per fer recolzament als familiars, i també perquè volem seguir l’estela dels
socialistes que van obrir camí, alguns d’ells malauradament ja no hi són, com el meu
company Pedro Zerolo a qui li dec la meva aptitud lluitadora després d’haver-lo conegut fa
més de 30 anys.” Seguidament, llegeix la següent moció:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes,
gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu demanant
més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va
culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver
conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de Stonewall han
estat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviments pro drets dels homosexuals
arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any 1977, la
primera de l’Estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un
entorn de reivindicació de drets i llibertats.

Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen
l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb
penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.
Atès que a l’Estat Espanyol s’ha avançat notablement a nivell legal des de la reinstauració
de la democràcia amb la derogació de la Llei de perillositat social (que havia substituït la de
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vagos y maleantes), amb l’aprovació de la Llei de matrimoni i adopció entre persones del
mateix sexe, o la Llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 que avançava en la lluita
contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. I que, tanmateix, a nivell
social segueixen existint discriminacions per raó de gènere o d’orientació sexual.

Atès que, malgrat aquests avenços, a les ciutats petites i mitjanes, les lesbianes, els gais i
les persones bisexuals i transsexuals han tendit a escapar d’aquestes zones del país
principalment cap a Barcelona i altres ciutats grans. Que aquest exili ha afavorit la
guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la invisibilitat a la resta de
ciutats, pobles i comarques. I que s’evidencia, per exemple, en unes ràtios de matrimonis
celebrats entre persones del mateix sexe a les comarques d’interior de Catalunya, inferiors a
les registrades a la regió metropolitana i molt allunyades de les de Barcelona ciutat.

Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn
educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a
la diversitat sexual, els estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds
discriminatòries han anat en augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els
municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de
les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat
en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament,
etc.) cap a persones LGTB.

Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar
més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de
comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat
inclusiva que accepti la diferència.

A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en
l’equiparació legal del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del
mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats i formar part de famílies diverses i la creació
per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest
col·lectiu.

Malgrat tot, encara queda molta feina a fer fins assolir la igualtat real. Per això cal continuar
implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com
les persones grans, els i les adolescents o les persones trans. I sobretot completar el
desplegament reglamentari de la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, així
com activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei.

És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat
catalana lliure, justa i solidària que el grup municipal del PSC d’Arenys de Munt proposa al
Ple de l'Ajuntament d’Arenys de Munt l'adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar a Arenys de Munt respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó
de la seva orientació i/o identitat sexual.

Segon.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies
17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia
Internacional de l’Orgull LGTB, i també posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en
commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida.

Tercer.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que
van impulsar la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i
per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia.
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Quart.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels
mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.

Cinquè.- Instar els centres educatius del municipi  a treballar per explicar de forma objectiva,
clara i sense prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves
manifestacions.

Sisè.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves del municipi es
treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin o es puguin crear els protocols
d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Setè.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTBfòbia.”

L’alcalde demana el torn d’intervencions.

La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP Arenys de
Munt ens mostrem alegres i satisfets amb la moció que proposa el PSC. Ens alegra que
cada vegada siguin més les persones que s'alineen en la lluita pels drets de les persones del
col·lectiu LGBTI i contra les discriminacions que en pateix el col·lectiu. Des de la CUP
estenem la mà a la lluita per les llibertats de les persones i entenem el món des d'una
perspectiva feminista en la seva vessant queer amb la normalització de les diversitats
sexuals i de gènere. ((rebutja la classificació dels individus en categories universals com
"homosexual", "heterosexual", "home" o "dona", ja que contenen una quantitat enorme de
variacions culturals, cap de les quals seria més fonamental o natural que les altres))
Així mateix volem aprofitar per denunciar que la lluita per a la normalització de les diversitats
sexuals i de gènere segueix al peu del canó, ja que com molt bé diu la moció, cada vegada
més es visualitza que la discriminació que pateix el col·lectiu segueix sent ferotge. Volem
recordar que encara avui en dia trobem llibres a la secció d'autoajuda que ensenyen a
superar l'homosexualitat titllant-la de malaltia mental. Volem recordar també la persecució de
l'Església Catòlica i les variants de les diverses sectes religioses més ortodoxes cap a les
persones que no encaixen en el cisheteropatriarcat i la família heterosexual tradicional, amb
personatges del calibre de l'Arquebisbe d'Alacant que titlla el feminisme i la lluita LGTBI com
“la més insidiosa ideologia de gènere”.
Vivim encara en una societat encotillada i carrinclona. Queda molta pedagogia per fer, i això
és el que volem. Tal com exposen els acords de la moció volem que es faci pedagogia i que
el feminisme estigui present a les aules, volem que la lluita LGBTI sigui la lluita de tothom i
que el jovent creixi alegre i combatiu, que sàpiguen que els horitzons són immensos i que se
sentin protegits per a estimar i gaudir com prefereixin. Però no només les persones joves
són les que necessiten pedagogia, sinó que els adults i la gent de la tercera edat també
puguin accedir a les llibertats i que s'aprengui des del respecte a estimar la diversitat. Volem
que caiguin les venes dels ulls i que es rebentin els armaris. Arribem aleshores al punt de la
bandera irisada. Una bandera que potser alguna gent no sabrà el que simbolitza, d'altres
que s'escandalitzaran i aleshores, hi haurà el col·lectiu LGBTI, satisfet perquè la lluita es
visualitza. I des de la CUP proposem perquè aquesta bandera onegi sempre al nostre balcó,
perquè la lluita LGBTI no és d'un sol dia.
Ens neguem a acceptar el que el PP quan es tramitava la Llei 11/2014 “Llei per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia” on afirmava que no és necessari fer una llei específica per a protegir
aquestes persones, o el que deien grups cristians sobre que aquesta llei afavoria un grup de
persones. Ens sembla actuar de manera cínica i cruel. Des de les institucions podem fer lleis
i vetllar perquè es compleixin, volem demanar que aquesta llei es dugui a terme en la seva
totalitat. Però l'autèntica lluita és al carrer, a les aules, a les places, al món laboral... No
volem que mai ningú s'hagi d'amagar per ser qui és, per estimar a qui vol i per desitjar de la
manera que vol.
Volem que caigui el cisheteropatriarcat. Des de la CUP lluitem perquè les persones amb
més privilegis siguin els homes, blancs, heterosexuals, de classe alta i cisgènere. Lluitem
perquè totes les persones siguem iguals, ens respectem i ens estimem amb les nostres
diversitats.”
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Els republicans volem
construir un nou país que faci de la igualtat i la lluita contra tot tipus de discriminacions un
dels seus trets bàsics. Una República Catalana on es pugui estimar com es vulgui, una
república que defensi els drets de les persones LGBTI. Perquè la llibertat d’un poble es
construeix a partir de la suma de les llibertats de tots i cadascun dels seus ciutadans i
ciutadanes, i el nostre alliberament no serà complet si no incorpora, amb fermesa, el de
totes les persones amb independència de la seva opció sexual i afectiva.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei  11/2014, de 10 d'octubre,  que vol garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.
Aquesta llei és pionera a Europa i al món, impulsada per ERC,  aprovada amb una folgada
majoria parlamentària i amb un ampli consens amb el teixit associatiu LGBTI a qui agraïm el
seu treball i persistència a l'hora de fer possible la seva aprovació.
Volem un reconeixement institucional i un compromís de totes les persones que treballen als
serveis públics, i totes les persones electes amb els drets de les persones LGBTI, que són
drets fonamentals i per això són pilars de la República de la Igualtat que estem construint.
El dimarts passat, 28 de juny, vam celebrar el Dia Internacional de l’Alliberament o l’Orgull
LGTBI, i l’ajuntament d’Arenys de Munt s’hi va sumar col·locant una bandera al balcó; ens
posem al costat de les persones, les entitats i els moviments que en forment part i que han
lluitat pels seus drets, i fent-ho han lluitat també per la nostra dignitat com a societat.
Nosaltres solidàriament ens sumem a la seva lluita, la de la llibertat i la dignitat. Hi votarem a
favor.”

La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Des
que, el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de
trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita
contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. Malauradament, encara
hi ha molts països i sectors de la societat que ho consideren una malaltia. Fins i tot, com
molt bé deia la regidora en l’exposició de motius, en molts països està criminalitzat.
Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i
així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
En la línia de la Declaració del Parlament de Catalunya contra l'homofòbia, llegida el 17 de
maig de 2016 en l'Acte amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, la qual
subscrivim. Expressem la nostra voluntat per a eradicar qualsevol situació de discriminació i
assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. Així com,
expressem el rebuig a qualsevol discriminació i violència per raó d'identitat o orientació
sexuals i apostem per una societat que superi estereotips i tracti amb respecte i dignitat la
participació i representació de les diferències i diversitats sexuals i afectives.
També volem mostrar el nostra suport i reconeixement a totes les persones que han estat
perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals.
Entrant en els acords que fan referència al municipi, si bé ja s’ha penjat la bandera irisada a
l’Ajuntament en alguna ocasió, com per exemple fa pocs dies arrel del malaurat homicida
múltiple d’Orlando, veiem en bons ulls que es protocolitzi la seva hissada en dates
senyalades.
Finalment, pel que fa a les accions de conscienciació o protocols per actuar davant els
casos de discriminació d’identitat o orientació sexuals, tota mesura que es prengui en
aquests aspectes sempre serà benvinguda.
A Catalunya, com a Arenys de Munt, totes les persones han de poder viure llurs diferències
de gènere o sexe en condicions d'igualtat, equitat i llibertat.
El nostre vot serà favorable.”

La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de el Grup Majoritari
de persones que ens vam presentar a les eleccions municipals del 24 de maig del 2015 sota
les sigles de la CUP d’Arenys de Munt, considerem que el nostre país ha avançat molt en el
tema de la llibertat sexual de les persones. Des de la re-instauració de la democràcia com
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diu aquesta moció, s’han aprovat lleis que garanteixin la llibertat i no discriminació per raons
sexuals.
Però és evident que en la nostra societat, malgrat els avanços que s’han fet, sobretot
d’acceptació i normalització en el sector laboral, encara trobem molts casos d’atacs
personals relacionats amb l'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia.
La situació encara és més greu quan aquests atacs es produeixen en les escoles, per
tractar-se de nens i nenes. Per tant, pensem que des de el món educatiu i des de l’entorn
familiar s’ha de fer un esforç per educar amb la tolerància, respecte i llibertat.
Nosaltres rebutgem qualsevol acte discriminatori contra la llibertat sexual de les persones i
votarem a favor aquesta moció.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, votarà a favor de la moció de les discrepàncies. I
la seva decisió i vot té pes de la seva argumentació.

La regidora Sra. Castillo demana la paraula, doncs diu que quan es vota un tema com
aquest per unanimitat, és un orgull, i dóna les gràcies.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

12. MOCIÓ DEL GRUP MIXT EN SUPORT A LES PERSONES AFECTADES DE
SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL A CATALUNYA I A ARENYS DE
MUNT.

La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent moció:

“Moció que presenta el grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del
24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
EN SUPORT A LES PERSONES AFECTADES DE SÍNDROMES DE SENSIBILITZACIÓ
CENTRAL A CATALUNYA I A ARENYS DE MUNT.
El Síndrome de Sensibilització Central (en endavant SSC) és un procés patològic que afecta
el sistema nerviós central i que consisteix en un descens del llindar del dolor amb una
percepció alterada del estímuls que normalment no haurien de ser dolorosos.
Aquest Síndrome consisteix en un estat de hiperexcitabilitat de les neurones del sistema
nerviós davant d'un estímul perifèric, de manera que hi ha una resposta dolorosa exagerada
(hiperalgèsia) i una prolongació d'aquesta resposta.
Aquest procés és un element comú de diverses malalties caracteritzades per dolor crònic
com la Fibromiàlgia (FM), el Síndrome de Fatiga Crònica (SFC), l’Encefalomielitis Miàlgica
(EM), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH), entre d'altres.
Aquestes malalties es troben englobades en el Síndrome de Sensibilització Central.
Segons juristes de reconegut prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, que representen
el 3,5% de la població, unes 250.000 persones, són els més desatesos a Catalunya. Fent
una extrapolació de les dades de Catalunya, a Arenys de Munt podrien estar afectades unes
300 persones. Unes persones que habitualment emmalalteixen entre els 20 i 30 anys d'edat,
però, també, durant la infantesa i l'adolescència. I set de cada deu són dones.
Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les capacitats físiques i
cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i excloents a tots els nivells, limitant
greument la vida de les persones afectades i les seves famílies (a nivell personal, social,
familiar, laboral...), en especial la dels afectats per SQM i/o EH, els quals han de viure
aïllats.
Els malalts i les seves famílies, tots ells ciutadans, adults i nens, viuen en situació d’exclusió
social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts per a poder fer una mínima
activitat quotidiana i no estan capacitats per a poder treballar. I no només no tenen aquesta
capacitat laboral, sinó que veuen com, sistemàticament, són denegades les incapacitats
laborals permanents que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides. Pensions
que els permetrien sobreviure.
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Tot això els duu a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, abandonament,
aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva
situació. Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal
pronòstic. Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es comencessin a tractar a
Catalunya, les malaltes i els malalts de SSC es troben en situació de precarietat i d’exclusió
sanitària i social. A més, existeixen importants interessos polítics, per no haver d'assumir
responsabilitats econòmiques socials, que busquen ofegar, ignorar i amagar la realitat
d'aquestes malalties amb l'objectiu de confondre a l'opinió pública i de crear dubtes seriosos
sobre aquestes malalties que puguin afectar també les decisions de metges, forenses i
magistrats en perjudici dels afectats per aquestes malalties.
És per tot els motius exposats que, des del grup majoritari de persones que es van presentar
a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, es
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Crear i desenvolupar un programa de suport específic als afectats de SSC d'Arenys
de Munt, i les seves famílies, en el qual hi han d’intervenir els representats de les persones
afectades, i que ha de recollir:
1. Realització (i actualització anual) d’una diagnosi i cens de les persones afectades per
SSC a Arenys de Munt, objectivant quina és la seva situació i quines són les seves
necessitats específiques.
2. Protocol d’actuació dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d'Arenys
de Munt per a atendre a les persones afectades per SSC, incloent-hi un catàleg
d’ajudes econòmiques per a alimentació, elements de primera necessitat, tarifa super-
reduïda del preu de l’aigua, ajudes en els impostos i taxes municipals i ajudes
domiciliàries específiques adequades a les característiques especials del col·lectiu.
3. Protocol d’actuació en els casos de persones amb SSC, en especial amb SQM i/o
EH, afectades per un desnonament o que es veuen obligades a marxar de casa seva
per la impossibilitat de poder-hi viure. Aquest protocol hauria d’incloure d’un parc
habitatges socials blancs/verds (lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques),
encara que sigui en altres municipis.
4. Creació d’espais blancs/verds en els espais municipals (lliures de xenobiòtics i
d’ones electromagnètiques).
5. Eliminar, en la mesura que tècnicament sigui possible, l’ús de qualsevol pesticida en
tot el terme municipal. En el cas que no sigui possible, establir un protocol de
comunicació a les persones afectades i avís en premsa i xarxes socials dels llocs i dies
de treballs i consells preventius.
6. Formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i educadors
socials sobre SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica i elaboració de
campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les malalties
per part de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb
l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya a aquestes malalties.
7. Protocol d’adaptació del lloc de treball per a les treballadores i els treballadors
municipals afectats per SSC i mesures específiques de suport a aquests durant els brots
que pateixen, com ara: flexibilització d’horaris laborals, fomentar el teletreball, facilitar
zones d’aparcament preferent, incloure en el Conveni col·lectiu el no descompte de
salari en els primers 20 dies de baixa.

Segon.- Establir que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques que se’n
deriven, han d’estar llestes per a la seva implementació pràctica i efectiva durant el 2016. Dit
programa es revisarà i actualitzarà anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Serveis
Socials i els representats de les persones afectades.

Tercer.- Comunicar per escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions que representen a
les persones afectades, la posada en pràctica del programa de suport, el canal de
comunicació bilateral i procediment de petició d’execució del mateix per part dels afectats.
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Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a què posin en pràctica un
programa de suport específic per a totes les persones afectades per SSC, unes 250.000
persones a Catalunya, unes 300 a Arenys de Munt.

Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a què reconeguin als
afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i socials públics existents i
elaborin campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el coneixement de les
malalties per part de la ciutadania, en general, i els treballadors públics, en particular, amb
l’objectiu d’eliminar l’estigma social que acompanya a aquestes malalties.

Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a què reconeguin les
incapacitats laborals que pateixen les persones afectades i se’ls hi concedeixi les
prestacions que corresponen a cada cas.

Setè.- Traslladar aquest acord, i la solidaritat d'Arenys de Munt amb els afectats per les
Síndromes de Sensibilització Central, a les associacions que els representen, informant-los
als correus electrònics: acaf@fibromialgia.cat; www.sindromefatigacronica.org;
sscencampania@gmail.com; contacto@dolfa.es;
electrosensiblesderechosalud@gmail.com; www.plataformafamiliars.org

Vuitè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern
d’Espanya.”

L’alcalde demana el torn d’intervencions.

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “El grup de malalties conegudes
com a malalties de sensibilització central, consisteix en la fibromiàlgia, la síndrome de
sensibilitat química múltiple, la electrohipersensibilitat i la síndrome de fatiga crònica.
La síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia ja han estat reconeguts a nivell internacional,
estan catalogats com a malaltia, tenen el seu corresponent codi de la CEI, la qualificació
estadística internacional de malalties, i queden, però, dues malalties o dues síndromes
d'aquest grup, com són la sensibilitat química múltiple i la electrohipersensibilitat.
El nostre cos rep la sensibilitat, múltiples sensacions, mitjançant els sentits, des de la
pressió, el dolor, el so, bé, totes les sensacions que pot rebre del cos, des del cervell, al
còrtex. Així, com més avançat és el cervell, més selecció es fa d'aquestes sensacions.
En aquest cas, per exemple, quan una persona surt al carrer, rep múltiples sons i
sensacions que el cervell discrimina com no importants o que no afecten la vida de la
persona que la rep i, per tant, les discrimina i el cos reacciona com si no la sentís.
En aquests casos, aquestes persones tenen un defecte, que està sent estudiat des dels
anys cinquanta, i el cervell, d'aquí el nom de síndrome de sensibilització central, central es
refereix a cervell, el cervell no discrimina aquestes sensacions i, per tant, percep totes i
cadascuna de les sensibilitats descrites, químics, electroestimulació, ones
electromagnètiques, les rep com una cosa urgent i que cal atendre, la qual cosa produeix un
gran augment de les hormones, per dir, bé, les catecolamines.
Arriba un moment en què el cos es produeix a si mateix i, per falta d'aquesta discriminació,
un esgotament veritablement important que porta a aquestes persones a fer una vida
impossible.
Per exemple, en la síndrome de sensibilitat química múltiple, qüestions com, per exemple, el
desodorant, l'ambientador, qualsevol químic que a qualsevol persona els resultaria
intranscendent, excepte la sensació primària que és l'olor agradable o l'absència d'olor, a les
persones amb aquesta síndrome els produeix reaccions que el cos considera com a normals
i proporcionades a l'estímul que rep.
L'any 2014, es va emportar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats on es pretenia
que aquestes malalties de sensibilitat química múltiple s'incorporaran a la classificació
internacional de malalties mitjançant una entrada específica perquè puguin ser introduïdes
dins el programa informàtic que reconeix les malalties en els consultoris i en els historials
clínics dels pacients, que reconeguessin aquestes malalties.
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Això es va arribar a aprovar i d'aquesta manera Espanya se sumava ja a la llista de països
que reconeixien la síndrome de sensibilitat química múltiple com una més, Alemanya,
Àustria, Japó, Suïssa, Dinamarca.
Després d'aquesta petició, que es va realitzar i es va aprovar amb la col·laboració del Servei
d'Informació sobre Sensibilitat Química Múltiple i Salut Ambiental, es va reconèixer una
antiga reivindicació del creixent nombre d'afectats per aquesta malaltia, que arrossegaven
un calvari quotidià, perquè molts dels productes químics comuns, com ja he dit, en la vida
diària, produeixen reaccions i aquestes reaccions que comentava doncs consisteixen en
dificultat per respirar, palpitacions, vòmits, irritacions a la pell o mals de cap recurrents.
Per exemple, en la electrohipersensibilitat, les ones electromagnètiques, que són constants i
apareixen a la vida normal comunament, aquestes persones les perceben com agressions i
produeix esgotament, dolors musculars...
Tot això produeix que a les persones afectades per aquestes afeccions se'ls canviï la vida
dels que la pateixen i els obliga en molts casos a viure amb innombrables mesures de
prevenció per no entrar en contacte amb l'aire, amb aquests productes, sortir al carrer, entrar
a botigues, per estar amb persones, tasca pràcticament impossible de dur a terme.
A aquest patiment se li ha afegit durant anys l'inadequat tracte que molts d'aquestes
persones reben per part del sistema sanitari, situació que s'espera que el reconeixement de
la malaltia ajudi a canviar progressivament.
Respecte al reconeixement científic, és cert que aquest reconeixement l'ha de fer l'Estat, sí,
però amb consens científic i al costat de la comunitat sanitària internacional, lògicament,
perquè per poder reconèixer una malaltia ha d'estar classificada
El que sí podem exigir en aquest punt és que més enllà del reconeixement científic, es
produeixi un reconeixement social perquè més enllà que estigui sistematitzat, legalitzat,
estandarditzat en les classificacions internacionals, està clar que el Sistema públic de Salut,
atén i va a atendre persones que tenen aquesta problemàtica i lògicament tot el que suposi
catalogar certa estadística, més enllà que no tingui la transcendència legal oportuna, és
important a l'hora d'anar sistematitzant dades i aportar avaluacions de futur que, sens dubte,
contribuiran també a aquesta classificació internacional.
A més, ens sembla més que raonable, que hi hagi protocols d'actuació específics en
l'assistència sanitària d'aquests pacients, més enllà, que tinguin una classificació específica
o no, sobretot amb el plantejament que es feia també en l'exposició de motius d'evitar,
d'alguna manera, el pelegrinatge de les persones que pateixen aquestes malalties, que
tenen síndromes i simptomatologies molt comuns a un altre tipus de malalties i que,
malauradament i amb molta casualitat, se sol acabar associant a una depressió i no
s'aprofundeix més dins el propi Sistema de Salut.
Per això creiem que és important que tot això es vagi aclarint, sobretot per intentar garantir,
d'una banda, un diagnòstic més ràpid i eficaç i, segon, un tractament també més eficaç que
permeti millorar, sens dubte, la seva qualitat de vida.
També seria necessari aprofundir en l'estudi d'aquestes malalties, perquè, si bé estem
parlant del tipus de discriminació per desconeixement que pateixen en la societat, també cal
dir que la discriminació es produeix entre la pròpia classe mèdica, o diguem entre el propi
personal sanitari, no els metges. Metges, infermeria i resta del personal sanitari davant el
desconeixement discriminen negativament a aquests pacients, proporcionant-los el mateix
tracte que a la resta de malalts.
A més, cal que la Generalitat impulsi un programa específic de suport als afectats per la
síndrome de sensibilització central, en què participin els representants dels col·lectius
afectats.
A més, cal establir la coordinació institucional necessària per a resoldre les necessitats
sociolaborals i jurídiques d'aquest col·lectiu.
I, per descomptat, posar en marxa una campanya d'informació al conjunt de la població
catalana i de sensibilització dels professionals dels serveis socials de la nostra comunitat, de
cara a difondre el coneixement de les malalties de sensibilització central.”

La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Més enllà dels arguments
de col·lectius mèdics oficials i institucionalitzats i de debats científics controvertits, constatem
que la situació que estan vivint les persones que estan patint aquestes afectacions és
realment dura. La incomprensió i la impotència d’haver de reivindicar-se com a malalts
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segurament és el primer escull social que han de superar, que segur que suma dolor i
malviure.
I el segon escull, al nostre entendre, seria que se’ls promet allò que no se sap si es pot
complir.
El que es presenta aquí és un pla tancat ambiciós que pretén sí o sí un compromís
municipal sense que s’hagi contrastat amb les regidories de salut i de serveis socials, ni se
sàpiguen quins són els costos que impliquen les accions que obliga a seguir.
A nosaltres no ens fa por la sinceritat i volem dir que no direm que sí a una proposta que no
és clarament viable; perquè les persones que pateixen de síndrome de sensibilització central
no es mereixen una moció més oblidada al calaix ni un promesa superbenintencionada però
que no es pot complir.
Les regidories de Salut i Benestar Social faran tot el que està en les nostre mans per tractar,
acompanyar i donar suport a aquests malalts. Amb això sabem que sí podem comptar.”

La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, per començar indica que un síndrome
no és una malaltia, sinó això mateix, un síndrome i el que es tracta és els mals que genera. I
totes les malalties per les que la gent pateix i estan catalogades, estan tractades i el Dpt. de
Salut de la Generalitat de Catalunya intenta donar suport i tractaments a les persones que
ho necessiten. I per tant, no és funció de l’Ajuntament fer mesures en aquest aspecte, a més
que és impossible donar resposta i afrontar tot el que s’exposa en aquesta moció. Motiu pel
qual votaran en contra.

La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. El dia
12 de maig es celebra el Dia Internacional de les Síndromes de Sensibilització Central
(SSC). Aquests síndromes aglutinen més de 50 malalties, entre les quals destaquen la
fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica, i la sensibilitat química múltiple, com ja s’ha
mencionat en l’exposició de motius. Es tracta de malalties cròniques, reconegudes per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
En altres ajuntaments, com el de Barcelona, ja s’ha signat el compromís de dur a terme un
programa específic a persones afectades de SSC i les seves famílies. En la línia dels acords
d’aquesta moció.
En aquest sentit, també s’ha pronunciat el Parlament de Catalunya en la resolució 1137/X,
de 16 de Juliol de 2015, la qual compartim.
Per tal de no allargar-nos innecessàriament, igual que en la moció anterior, donem suport a
les mesures i accions definides en els acords d’aquesta moció.
El nostre vot serà favorable.”

La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Segurament tots coneixem
o tenim a prop alguna persona amb una d’aquestes malalties, i per tant, coneixem les
dificultats no tan sols de la pròpia malaltia sinó, de les persones de l’entorn i de la pròpia
administració pública.
Els malalts/es i les seves famílies, majoritàriament viuen en situació de risc d’exclusió social
i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts per a poder fer una mínima activitat
quotidiana i no estan capacitats/es per a poder treballar. I no només no tenen aquesta
capacitat laboral, sinó que veuen com, sistemàticament, els hi són denegades les
incapacitats laborals permanents que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides;
pensions que els permetrien sobreviure.
Tot això els pot dur a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, abandonament,
aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan res més que empitjorar la seva
situació.
Sabem que només un 5% dels malalts dels (Síndrome de Sensibilització Central) SSC es
recuperen i la resta tenen un mal pronòstic. Actualment, 21 anys després que aquestes
malalties es comencessin a tractar a Catalunya, els malalts de SSC es troben en situació de
precarietat i d’exclusió sanitària i social.
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut no està complint amb el mandat
constitucional previst en l’article 43 de la Constitució Espanyola relatiu a la protecció de la
salut, on es fa un especial esment a què els poders públics deuen organitzar i tutelar la salut
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pública mitjançant mesures de prevenció a més de la prestació de tots els serveis
necessaris.
Com diu la Clara Villaverde, malalta amb SSC: no es tracta d’una lluita puntual pels drets
d’un col·lectiu: “El que estan fent les administracions sanitàries amb els malalts de SSC ho
faran amb la resta dels malalts en el futur. Estan veient que ho poden fer i que no hi ha una
alarma social. Això anima les administracions i els governs a excloure més grups”. Això és
per tant, un pas endavant del neoliberalisme deshumanitzat.
Entre els acords que proposem hi ha el de crear un programa de suport específic als
afectats del SSC i ens demanen diverses actuacions des de Serveis Socials.
Estic completament d’acord en la necessitat de totes elles, algunes d’elles són transversals
amb d’altres serveis com sanitat, habitatge i fins i tot via pública ja que fan referència a
facilitar aparcaments.
Vostès saben que sóc una persona compromesa i rigorosa, per això vull demanar-los que
l’acord número 2, que parla d’implementar aquest Programa que proposen durant l’any
2016, doncs que em permetin implementar-ho al 2017.
En la mesura de les nostres possibilitats, farem tot el que ens sigui possible. Votarem a
favor.”

La regidora Sra. Sánchez diu que accepta la redacció del punt segon i posposar-ho a l’any
2017 i no al 2016. La regidora Sra. Castillo diu que no serà el programa complet, doncs hi ha
temes que no són de la competència de l’Ajuntament, i es parlaran conjuntament amb els
grups polítics en el Consell Municipal de Benestar Social.

La regidora Sra. Sánchez llegeix com quedaria el punt 2n:
Segon.- “Estudiar que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques que se’n
deriven, ha d’estar llest per a la seva implementació pràctica i efectiva a l’any 2017. Dit
programa es revisarà i actualitzarà anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Serveis
Socials i els representats de les persones afectades.”

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor de la tinent d’alcalde
Na Àngels Castillo i Campos i els regidors En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Ramon Planas i Camps, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups PSC, CIU, PP i Grup Mixt; i sis
vots en contra, de l’alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En
Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC i CUP.

13. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT.

La regidora Sra. Vila, seguidament, llegeix:

“El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el Ministre de l'Interior en
funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de
Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l'Estat
contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb
la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la
connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per
desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.
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Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per
enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la
corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol
intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d’estat totalitaris.
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un Estat.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
proposa d’adopció dels següents acords:

Primer.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt exigeix la dimissió del Ministre de l’Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació,
hauria pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a
polítics independentistes.

Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a les accions que tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir
els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.

Tercer.- Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un país
lliure de corrupció d’Estat.

Quart.- Reclamem que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra Joana Ortega, Quico
Homs, Irene Rigau i Artur Mas, perquè té motivacions estrictament polítiques.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació de Municipis per la Independència. “

L’alcalde demana el torn d’intervencions.

La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens manifestem a favor
d’un nou país lliure de corrupció d’estat, d’exigir dimissions, d’aclarir els fets i de donar
suport a la societat civil que està contra la corrupció. I expliquem aquí breument altres
mesures al respecte que la CUP-CC ha proposat al Parlament.
Concretament, tal com hem anunciat fa tot just 24 hores, estem també a favor de què el
Parlament i el Govern conjuntament exerceixin l’acusació contra De Alfonso pels possibles
delictes d’infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secret, de tràfic d’influències
i de prevaricació, entre d’altres. I que, mentre, s’adoptin les mesures cautelars adients per
mantenir la integritat documental de l’Oficina Antifrau de Catalunya i evitar la possible
destrucció de proves i documents.
I afegim que volem que en el menor temps possible es presenti una candidatura per ocupar
la direcció de l’Oficina Antifrau i que es creï de forma immediata el Mecanisme Català de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció i el Frau que es va aprovar pel Ple del Parlament en la
Moció 43/XI presentada per la CUP-CC. Que entre altres coses proposa destinar efectius
personals de la Fiscalia i del cos de Mossos d’Esquadra per a què es dediquin
exclusivament a la investigació de delictes vinculats a la corrupció política i econòmica i que
el Govern comparegui com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats
a delictes de corrupció política i frau fiscal.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, indica que aquest punt el farà, pel seu contingut,
en un altre idioma. A continuació diu textualment: “1. Vamos a seguir luchando contra la
corrupción, le pese a quien le pese. También en Cataluña.
Sobre la grabación publicada por el diario Público, cabe decir tres cosas:

1. que lo que se ha publicado hasta ahora es una parte de una conversación recortada
y editada,

2. que no demuestra ninguna ilegalidad por parte de las dos personas afectadas;
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3. y que su difusión es totalmente intencionada.
La relación del Ministerio de Interior con la Oficina Antifraude se enmarca dentro de la
normalidad institucional y tiene por objetivo colaborar en la lucha contra el fraude y otros
delitos. Y, así debe seguir siendo, le pese a quien le pese.
Ayer y hoy estamos escuchando interpretaciones malintencionadas de algunos que quieren
manchar al Director de la Oficina Antifraude y alejarlo de las importantes investigaciones que
está llevando a cabo.
El Director de la Oficina Antifraude ha sido elegido por más de 3/5 partes del Parlament
catalán. Es obvio que una persona con ese currículum y apoyo no va a entrar en
conspiraciones. La conspiración está en la grabación y la difusión de la conversación.
Los partidos que están intentando frenar dichas investigaciones tienen que saber que el
victimismo no les servirá para conseguir la impunidad que buscan.
El Ministro de Interior ha ordenado una investigación al Comisario General de la Policía
Judicial sobre todo lo concerniente a la grabación y difusión del contenido de dicha reunión.
También cabe exigir a los diferentes partidos políticos que dejen a las instituciones trabajar
contra la corrupción y contra el fraude.
Se nota demasiado que hay algunos partidos interesados en que se instale una ley del
silencio en Cataluña. Algunos lanzan hoy mensajes de amenaza a todos aquellos que
luchan contra la corrupción en Cataluña. No lo vamos a permitir.
2. La hipocresía del independentismo con la corrupción.
El Parlament destituyó ayer a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude por
un «un grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones», tras la divulgación de sus
conversaciones con el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que abordan
presuntos casos de corrupción para incriminar a adversarios políticos. La decisión fue
respaldada por todos los grupos de la Cámara catalana, excepto el PP.
En este periódico ya señalamos la grave imprudencia tanto de Fernández Díaz como del
propio De Alfonso a la hora de incurrir en una conducta a todas luces inapropiada para
ambos cargos. Sin embargo, ello no es óbice para subrayar el carácter ilegal de las
escuchas practicadas en el despacho oficial de Interior, en la medida que violan un
elemental principio de confidencialidad. La cuestión es que, tal como era previsible, las
fuerzas independentistas han aprovechado este episodio no sólo para intentar dañar las
aspiraciones electorales del PP, sino para volver a parapetarse en el victimismo. Lo primero
no lo lograron, en la medida que la lista de los populares por Barcelona, encabezada por
Fernández Díaz, mejoró sus resultados en las generales del domingo. Lo segundo tiene
como único objetivo presentar a los políticos catalanes como mártires de las cloacas del
Estado, una auténtica burla a los ciudadanos teniendo en cuenta el historial de escándalos
que lastran la política catalana desde hace varios años.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió acelerar el proceso soberanista en
Cataluña y tachó de «antisistema» a Fernández Díaz. En la misma línea se manifestaron los
portavoces de Junts pel Sí, la coalición de CDC y ERC. Ciertamente, resulta inadmisible la
hipocresía del soberanismo catalán, máxime teniendo en cuenta que las acusaciones al
Estado proceden de un partido, Convergència, hundido en el fango de las prácticas
irregulares después de más de tres décadas de poder omnímodo en Cataluña.
Jordi Pujol, ex presidente de CDC, confesó en julio de 2014 que había tenido dinero oculto a
Hacienda en Andorra desde hacía más de 30 años. Después se supo que el padre político
de Artur Mas evadió impuestos durante 23 años al trasladar su fortuna familiar a Suiza. El
propio Pujol tiene a todos los miembros de su familia imputados en casos de corrupción de
distinta naturaleza. A ello hay que sumar el escándalo de las comisiones ilegales del 3%,
que salpica varias tramas como la de las ITV, Pretoria o el caso Palau, además del embargo
de 15 locales de Convergència, incluida su sede central. A la vista de la larga lista de
sumarios, parece evidente que el pretendido oasis catalán era, en realidad, una sima de
putrefacción.
En este contexto, situar el foco en el Estado español para tratar de tapar su propia
responsabilidad supone un irresponsable ejercicio de cinismo por parte de Convergència y el
resto de formaciones independentistas. Carme Forcadell afirmó ayer que la Cámara
catalana «será implacable ante conductas negligentes» como las de Daniel de Alfonso. Lo
que debería garantizar la presidenta del Parlament es que el sustituto de De Alfonso cumpla
con sus obligaciones al frente de la Oficina Antifraude y que su actuación sea implacable en
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la persecución del fraude y la corrupción en Cataluña. Porque, a la vista de los
antecedentes, trabajo no le faltará.”

La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Naturalment els socialistes
volem un país lliure de corrupció.
És difícil no compartir-lo.
Són massa els casos de corrupció en un país anomenat democràtic.
La descoberta a través de la filtració massiva dels anomenats Papers de Panamà que ha
permès conèixer l'existència de fortunes ocultes evadides a paradisos fiscals, 'ens ha causat
molta indignació, molta, però malauradament poques sorpreses'.
Ja estem acostumats que la corrupció, l'evasió i la manca de transparència siguin la norma a
l'Estat i no l'excepció. Des d'aquí instem l'Estat a posar fi a la impunitat amb què s'afavoreix
el robatori constant i reclamem que es faci justícia
Aquests últims dies les converses del ministre de l’Interior i del cap de l’Oficina Antifrau ens
han acabat de demostrar la seva incapacitat per governar. Atemptar contra la llibertat
ideològica és atemptar contra un dret fonamental.
Votarem a favor.”

El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Davant les gravacions
difoses d’unes converses entre el ministre de l’Interior, Jorge Fernàndez Díaz, i el director de
l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on queda clar l'intent de conspiració contra determinats
polítics i partits polítics catalans, manifestem el nostre rebuig i denunciem la falta de
respecte cap al poble català i els seus representants.
Des de l’inici del procés de transició espanyola han estat molts els casos de persecució,
acusacions falses, difamació i escorcolls pre-electorals que han patit formacions polítiques
catalanes, presents als ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya, responent a una
conxorxa per intentar destruir el sobiranisme i obstaculitzar la construcció d’un estat propi.
La utilització fraudulenta i partidista de les institucions democràtiques és del tot inacceptable,
com també ho és la persecució dels poders de l’Estat contra determinades idees i els partits
que defensen aquestes, atemptant un dret fonamental com és la llibertat ideològica.
Mentre alguns polítics catalans són perseguits per fomentar la democràcia i posar les urnes,
el Govern espanyol està utilitzant les institucions fraudulentament per reprimir-la i no
respectar la voluntat dels ciutadans.
Els ajuntaments catalans també han estat objectiu de persecució en els darrers temps, com
tot allò que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb l'objectiu
polític del Govern espanyol.
La nostra prioritat és retornar el prestigi a la política i posar en valor la gran tasca i esforç
que realitzen els representants polítics locals, amb l’únic objectiu de millorar els pobles i
ciutats del nostre país.
Agraïm l’acord incorporat en Junta de Portaveus on el grup de Convergència d’Arenys de
Munt, reclamem que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra Joana Ortega, Francesc
Homs, Irene Rigau i Artur Mas, perquè té motivacions estrictament de ideologia política.
El nostre vot serà favorable.”

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des de l'Assemblea
majoritària de persones que es va presentar a les eleccions municipals de maig del 2015
sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt compartim els posicionament que s'han
manifestat avui aquí en el Ple pels diferents grups municipals menys el s'ha fet en castellà i
manifestem que és indignant l'ús que s'està fent de les clavegueres de l'Estat contra formes
de pensar diferents a les que té el règim governant.
Això ara surt a la llum pública, però de tots és sabut, malgrat que encara no s'hagi pogut
demostrar, que aquestes pràctiques es vénen realitzant des de fa molt de temps i a la gent
de bona fe que se'ls explicava no s'ho creien. Ara aquestes gravacions fan evident que
aquest no és un fet puntual, sinó que ha estat tan sistemàtic que finalment una d'aquestes
converses s'ha fet pública.
Votem a favor d'aquesta moció perquè la compartim fil per randa i perquè estem indignats
que encara hi hagi gent que pensi que estem en un país democràtic i que consideri que el
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règim franquista va acabar al 1975. Fins que no fem una revolució real el règim franquista
continuarà a l'Estat Espanyol.
Nosaltres que tenim l'oportunitat hem de marxar quan abans millor, per trencar amb aquest
règim viciat que ens ha estat governant des del 1975 com a continuïtat de la dictadura
franquista.”

La regidora Sra. Vila vol agrair a tots els grups municipals el seu suport en la moció i diu que
no és de rebut la postura del regidor Sr. Planas.

El regidor Sr. Planas diu que quan es parlen els assetjaments i que es persegueixen les
ideologies, ell informa que sap el que és, doncs ho ha patit i en cap moment s’ha condemnat
per cap grup polític d’aquest municipi. Únicament ho va fer una vegada el Sr. Josep Manel
Ximenis, una vegada.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, 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, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i Grup Mixt; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP.

14. MOCIÓ DEL GRUP CUP D’ARENYS DE MUNT EN NOM DE LA PLATAFORMA
PRESERVEM EL LITORAL PER A QUÈ SE SUSPENGUI EL PROJECTE DEFENSA
DE LAS PLAYAS DE S’ABANELL Y LA MARINA DEL MOPU.

La regidora Sra. Ballester llegeix la següent moció:

“La Plataforma “Preservem el litoral”, com a organisme consultiu i representatiu de la
societat civil maresmenca i que treballa en tot allò que afecta el litoral de la comarca,
denunciem el nou projecte que vol ser l’enèsima intervenció al litoral comarcal per part del
Govern espanyol.

En aquest cas és l’anomenat projecte de s'Abanell, localitzat a Blanes, i que planteja accions
que afecten directament la comarca del Maresme com són l’extracció de sorres a la zona del
port d'Arenys de Mar i de la llera del riu Tordera.

El projecte planteja la construcció de dos dics de 130 metres de longitud, complementat amb
l’aportació de 150.000 m3 de sediment d’origen mixt: marí procedent de l’entorn del port
d'Arenys de Mar, i terrestre procedent de la llera del Tordera en un tram comprès entre
Palafolls i Tordera.

 Atès que hi ha estratègies com l’ecosystem approach que procuren una solució
eficaç, duradora, sostenible i integrada amb el territori.

 Atès que encara no hi ha cap informe on s’avaluï la repercussió econòmica del
projecte i es justifiqui la inversió duta a terme.

 Atès que els dics són opcions agressives amb el Medi Ambient  i amb la integració
del paisatge.

 Atès que no s’ha fet una avaluació exhaustiva i rigorosa dels impactes potencials i
residuals quan s’apliquin les mesures preventives, correctores i, si es requereix,
compensatòries.

Atès que el Ple d’Arenys de Munt de 12 de novembre de 2015 va adoptar, entre altres
acords, el de sumar-se al manifest per a un nou model de gestió del litoral, promogut per la
Plataforma Ciutadana Preservem el Litoral, que conclou reclamar la moratòria de l’aplicació
del pla “Estrategia de actuación en el Maresme” fins a l’elaboració d’un pla global que
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contingui els resultats d’un procés participatiu amb la implicació de tots els agents vinculats
amb el territori.

Per tot l’exposat, la CUP proposa al ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Exigim la suspensió immediata del dragatge marí a la zona d’Arenys de Mar atesos
els prejudicis al medi marí com al sector pesquer. Seria el segon dragatge en un any a la
mateixa zona.

Segon.- Reclamem que es redacti un estudi rigorós a la zona afectada d’Arenys de Mar, a
nivell de flora, fauna i morfologia de fons marí. Cal recordar l’alt valor dels prats de posidònia
al sud de la costa arenyenca.

Tercer.- Demanem la suspensió immediata de l’extracció de sorra a la llera del Tordera fins
que no sigui avalada i justificada i es proposin mesures preventives i correctores per evitar la
regressió que s’hi produeix.

Quart.- Demanem que s’especifiqui, mitjançant un Pla de Recuperació, com es restituirà la
zona afectada per l’extracció de sorra de la llera del Tordera, tant des del punt de vista
geomorfològic, vegetal com paisatgístic.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat
espanyol.”

L’alcalde demana el torn d’intervencions.

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Ens abstindrem al no ser un
tema que ens afecti.”

La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Considerem que el litoral de la
comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més de mig segle d'intervencions
insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats i la sobreexplotació i
impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de les aportacions
d'aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici a les
infraestructures costaneres.
Paral·lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la
regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins -perjudicant greument
l'activitat pesquera-, una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de
les pedreres de la Serra de Marina.
El “Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente” ha fet públic un nou pla
d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de
Actuación en el Maresme”.
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons
marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons, obviant una
visió global i la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les
conques.
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la
ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans
costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa,
que no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del
litoral.
Som coneixedors que a la zona del delta de la Tordera, per primera vegada, s’hi estan duent
a terme actuacions experimentals amb l’ús de geotèxtils i que es preveu una propera
actuació basada en la fixació de la sorra a partir de la recreació de sistemes dunars. La
consideració dels criteris ambientals hauria de ser una condició sine qua non d’ara endavant
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per a totes aquelles actuacions que es plantegin en relació a la gestió del litoral i,
específicament, en relació a la regeneració de totes les platges del Maresme.
Hi votarem a favor.”

La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Des del Grup Majoritari de
persones que ens vam presentar a les eleccions municipal del 24 de maig del 2015 sota les
sigles de la Cup d’Arenys de Munt.
En el Ple del 12 de novembre del 2015, el nostre grup municipal vam portar la moció per un
nou model de gestió del litoral, per donar recolzament a la plataforma Preservem el litoral.
Ens preocupa i molt com s’estan gestionant les platges del nostre litoral. S’han fet molts
estudis que deixen en evidència que el sistema de dragatge és molt perjudicial per
l’ecosistema marí i que si no aturem aquestes actuacions, arribarà a ser irrecuperable amb
les greus conseqüències que això ocasionarà. Hi ha altres alternatives més sostenibles que
no s’estan tenint en compte.
Ara ens trobem amb aquest projecte de s’Abanell i la Marina, on es tornarà a extraure sorra
del port d’Arenys de Mar i de la llera del Tordera.
Sabem que no hi ha voluntat política per part del Govern espanyol de solucionar el tema de
les platges d’una altra manera menys agressiva, malgrat tots els estudis fets sobre l’impacte
ecològic que aquestes actuacions comportarà. Però els que creiem i volem preservar el
nostre entorn, hem de seguir lluitant per aconseguir que es facin polítiques que protegeixin
el nostre ecosistema.
Estem totalment d’acord en què s’aturi aquest projecte,
I votarem a favor d’aquesta moció, perquè som coherents amb el que creiem i defensem i no
mirem qui presenta la moció com sí que fan altres regidors que voten segons qui les
presenta.”

El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Seré breu,
a aquesta hora tots ho agrairem.
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha comunicat la seva intenció
d'extreure 100.000 m3 de sorra del delta de la Tordera i 50.000 m3 del litoral d'Arenys de
Mar per regenerar les platges de S'Albanell i La Marina de Blanes.
El Consell Comarcal, ajuntaments i la Plataforma Preservem el Litoral ja han manifestat el
seu rebuig i el compromís de fer front comú perquè no es porti a terme el projecte. Tots ells,
en la reunió del Comissionat del Litoral han coincidit que aquestes accions tindrien uns
efectes mediambientals negatius i acabarien afectant totes les platges de la comarca, els
aqüífers de Palafolls i malmetrien el fons marí. Per això també, demanaran la implicació de
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez, ha defensat que cal cercar
solucions globals enlloc d’improvisar treballs puntuals i ha reclamat que, abans d'actuar, es
tingui en compte la veu del territori.
Ens sumem a les paraules del president del Consell Comarcal, així com a les conclusions
que ha arribat el Comissionat del Litoral, i creiem que van en la línia de la moció que s’està
presentant.
Per tot això, el nostre vot en aquest punt serà favorable.”

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos, Na Antònia Vila i Paituví, 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, En Josep
Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP,
PSC i Grup Mixt; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Camps, del grup PP.

PART DE CONTROL
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15.INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE
2016.

El regidor delegat d’Economia, el Sr. Sánchez, fa una breu explicació d’aquest informe
d’execució del pressupost:

“Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en data 30 d’abril, sobre l’execució del  1r
trimestre del 2016 i l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Atès que l’informe annexa també tota la informació requerida en la tramesa d’informació al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Per l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 30 d’abril, relatiu a l’execució del pressupost i l’avaluació dels principis
de la Llei Orgànica 2/2012 un cop transcorregut el 1r trimestre del 2016, en compliment del
que disposa l’art. 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:

 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS: 1.748.691,57 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES: 1.215.867,49 €

 S’assoleix Capacitat de Finançament
 La Base de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals

Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”

16. DESPATX OFICI

El Sr. Alcalde llegeix el contingut d’aquest punt:

“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 92 a la 136, ambdues incloses, des del
9/05/16 fins al 26/06/16:
- Resolucions en matèria de personal: 15
- Resolucions en matèria d’economia: 19
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 6
- Resolucions en matèria de contractació: 4
- Resolucions en matèria d’eleccions: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/05/16 i el 26/06/16, en matèria de:
- Espai Públic: 2
- Urbanisme: 3
- Seguretat: 5
- Benestar Social: 9
- Sanitat: 1”

PRECS I PREGUNTES

17. PREC DEL GRUP MIXT PER ACLARIR LA RESPOSTA DONADA PEL GOVERN EN
EL PLE DEL 14/04/16 EN RELACIÓ A DEIXAR LES BANDERES ESPANYOLA I
EUROPEA A MIG PAL I AMB UN CRESPÓ NEGRE AMB FORMA DE REBUIG A
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L'ACORD QUE HAVIEN SIGNAT LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA (PENDENT
PLE ANTERIOR).

El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec, pendent del Ple anterior, de forma sintètica:
“Nosaltres en el Ple passat vam presentar un Prec per deixar les banderes espanyola i
europea a mig pal i amb un crespó negre amb forma de rebuig a l'acord que havien signat la
Unió Europea amb Turquia, en el que maltractaven als refugiats i se'ns van dir que prenien
nota del suggeriment i el tindrien en compte, però ara la bandera espanyola, que abans no hi
era, però que ara sí que és al balcó de l'Ajuntament, però no és a mig pal i que cap de les
dues té cap crespó negre. Volem saber si ens van dir que prenien nota i ho tindrien en
compte, per fer-ho o per no fer-ho.”

La regidora delegada de Comunicacions, Sra. Ballester, diu resumidament: “Ho vam tenir en
compte per fer-ho, com es pot comprovar in situ ara mateix.
Vam tardar alguns dies però finalment tenim totes les banderes a mig pal i vam considerar la
petició del crespó però finalment no el vam posar perquè no en tenim i perquè creiem que no
es veuria suficientment.”

18. PREGUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, GRUP
MAJORITARI DE PERSONES QUE ES VAN PRESENTAR A LES ELECCIONS DEL
24 DE MAIG SOTA LES SIGLES DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP-PA) PER ARENYS DE MUNT I DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL MOTIU
PEL QUAL L'ALCALDE NO VA DEIXAR INTERVENIR DINS DEL PLE
EXTRAORDINÀRI DEL 9 DE JUNY ALS VEÏNS QUE HO HAVIEN DEMANAT PER
INSTÀNCIA QUAN EL REGLAMENT SI QUE HO PERMET.

La regidora Sra. Sánchez llegeix la següent pregunta:
“Pregunta dels Grups Municipals de Convergència, grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt i del Partit Popular sobre el motiu pel qual l'alcalde no va
deixar intervenir dins del ple extraordinari del 9 de juny als veïns que ho havien demanat per
instància quan el reglament si que ho permet.
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) en el seu article 80,  Intervencions dels ciutadans al
Ple municipal, diu:
a) Quan un ciutadà desitgi intervenir davant el Ple, referent a algun punt de l'ordre del
dia, en què tingui un interès legítim haurà de sol·licitar-ho a l'alcalde amb una anticipació
mínima de vint-i-quatre hores de l'inici de la sessió.
b) L'alcalde/essa ho sotmetrà a la Junta de Portaveus, que acordarà o denegarà
l'autorització de la intervenció.
c) Autoritzada la intervenció, podrà exposar el seu parer per un termini màxim de cinc
minuts, abans de la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.
Tal com es pot comprovar en l'articulat del Reglament, la participació dels veïns d'Arenys de
Munt en el Ple no està restringida a cap tipus de Ple, sinó que poden intervenir en tots els
possibles Plens (Ordinaris, Extraordinaris i Extraordinaris Urgents) si ho sol·liciten a l'Alcalde
amb 24 hores d'anticipació i aquesta intervenció només podrà ser denegada per la Junta de
Portaveus.
Atès que dos grups de veïns van sol·licitar poder intervenir en el Ple Extraordinari,
mitjançant instància, amb molt més de 24 hores de marge, superant el marge que regula
l'article 80 del reglament,
Atès que aquests veïns volien que les seves intervencions quedessin recollides en l'acta del
Ple.”

La regidora Sra. Sánchez s’atura en la lectura i indica que, si es diu que s’incorporen a l’acta
anterior, no es llegiran.

El Sr. Alcalde respon que tal i com ja s’ha comentat, no s’incorporaran a l’acta del dia 9-06-
2016.
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Per tot això, la regidora Sra. Sánchez prossegueix la lectura:
“Les Intervencions que volien que quedessin reflectides en l'acta del Ple eren:
Per part de la Junta de l'ABIC:
“Bona nit a tothom, primer de tot ens agradaria agrair a tots els grups polítics que arrel de
l’enquesta han detectat un problema i demanen aquest ple extraordinari.
Nosaltres, com ja sabeu, representem l’ABIC, aquests dies amb tot això, ens hem preguntat:
Què és un polític? Com ha de ser? Unes preguntes tontes, que potser no ens hauríem de
fer. Però hi ha dos punts que ens agradaria compartir amb tots vosaltres:
'Un polític és una persona que no ha d’imposar les seves conviccions al poble, ha de tenir
clar que només és un servidor del poble. Un polític ha de ser i tenir la humiliat, l’honestedat i
la talla humana necessària per reconèixer els seus errors, demanar disculpes i rectificar.'
En algunes converses se’ns ha dit que som un grup petit. Sí, és cert, comparat amb els
“quasi” 9000 habitants d’Arenys de Munt ho som, però tenim la força suficient per captar el
que vol la majoria de la gent, els nostres comerços, repartits per diferents punts, fan que
puguem captar molta informació. És per això que surt aquesta enquesta. Per la manca
d’informació i els problemes que ens ha transmès la gent.
Aclarir també que dimarts es va parlar de la Riera, els comerciants no hi érem perquè
sempre es fan en horari comercial. Aprofitem per demanar si algun dia això es tindrà en
compte.
De la reunió que no vam poder assistir, però que ens han explicat com va anar, dir que des
del Govern es va dir que aquesta enquesta es va donar a un professor que se la va quedar
com  a exemple de cosa mal feta. Ens dol aquest comentari, realment és de mal gust, és
una falta de respecte molt gran. Aquesta enquesta està feta amb els mitjans que pot tenir
una associació i amb l’esforç de moltes persones, el màxim de rigorosa que hem pogut.
Hem tret més de 150 DNI repetits o no vàlids, cosa que ha suposat una feinada molt gran.
Dit tot això, volem dir que aquesta enquesta ha estat feta només amb ànim de fer bé les
coses. I volem recordar a tots els partits polítics allò que sempre es diu abans de les
eleccions “volem treballar per al poble”. Només ens queda dir que nosaltres hem detectat un
problema, una manca d’informació i un desacord amb algunes coses, és per això que
demanem que es faci una consulta vinculant a la gent. Una consulta ben feta perquè al final
fer el que diu el programa electoral o el que marca la llei està molt bé, però per davant de tot
hi ha el que diu el poble.
Un cop més tornem a dir que es faci una enquesta neta i clara només amb les preguntes
que toquen i tots acatarem el que surti.
Al final nosaltres més que ningú volem que la Riera s’acabi, però no a qualsevol preu.”
I part del Sr. Ferran Caselles:
“Bona tarda,
Parlo en nom propi i en nom d'un grup dels veïns que tenim el contenciós amb l'ajuntament
pel tema de la urbanització del primer tram de la Riera.
Vivim a la Riera i sembla que ens tocarà pagar almenys una part de l'obra.
Coincidim amb els resultats que s'han donat amb l'enquesta dels botiguers.
Considerem que en tot aquesta obra no hi ha hagut prou informació i que no s'ha deixat
participar als veïns en la seva millora.
Probablement si se'ns hagués deixat participar de forma activa en la millora del projecte ara
no estaríem en un contenciós i l'obra no tindria les mancances i els errors que tots veiem. Ja
que, a diferència de l'actual tram, en el nostre tot van ser presses i d'esquena als veïns ja
que l'obra havia d'estar acabada abans de les eleccions.
Va ser una obra més per als polítics de torn, que per als propis ciutadans.
Creiem que l'opinió dels veïns i del poble és molt important en un projecte com aquest i molt
més quan se’ns imposa pagar una part tant gran de l’obra.
Creiem que no es fan prou esforços per aconseguir aquesta opinió.
Aquest Govern només es limita a dir en els veïns que presentin al·legacions perquè després
es desestimin gairebé totes o no se'ls hi doni resposta.
La participació hauria de ser molt més àmplia abans d'aprovar els projectes.
Se'ns diu que aquest projecte es va votar al 2006. Del 2006 fins ara hi ha nous veïns que no
van poder votar en aquell moment. A més, han passat 10 anys i en 10 anys tot projecte
necessita millores, d'això se'n diu evolució.
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Després de 10 anys ningú se'n recorda del que es va proposar i ens hauria agradat que com
a veïns que se'ns farà pagar per voluntat d'aquest govern, haver pogut donar la nostra opinió
i haver pogut fer les nostres aportacions.
Considerem que les coses no es poden fer d'esquena als veïns i reduint la participació a un
Consell massa vulnerable i fàcil de manipular a on només assisteixen i parlen els amics del
govern.
Jo demano que reflexionin i facin les coses millor.
Si haguéssim pogut participar potser ara no estaríem en un contenciós contra aquest
govern.
Gràcies.”
Ens va sobtar que el Sr. Alcalde digués que en els Plens Extraordinaris no hi ha torn
d'intervencions del públic quan, com hem pogut veure, el Reglament vigent i aprovat per
aquest Ple el 30 d'agost de l'any 2000, sí que ho possibilita i, tal com diu el mateix
reglament, només pot denegar aquesta participació la Junta de Portaveus.
A més, tal com determina l'article 37.b quan diu: 'la Junta de Portaveus es reunirà a
instàncies de l'Alcalde, o per petició d'un terç dels seus membres. La Junta de Portaveus es
reunirà també preceptivament (obligatòriament) abans del Ple municipal, amb caràcter
informatiu o per tractar temes d'interès general per a la ciutat.' i tal com determina l'article
37.d, quan diu que 'una de les atribucions de la Junta de Portaveus és: 'Ser informada de les
intervencions en els plens municipals de les persones que ho sol·licitin', és obligació de
l'Alcalde convocar a la Junta de Portaveus per informar-los de la voluntat d'intervenció en el
Ple per part de veïns d'Arenys de Munt, però aquesta Junta de Portaveus no va ser
convocada per l'Alcalde per informar que hi havia sol·licitades aquestes intervencions, però
tampoc se la va informar per qualsevol altre sistema,
Atès que no és potestat de l'Alcalde prendre la decisió d'autoritzar o denegar la intervenció
en els Plens dels veïns que ho sol·licitin per instància, sinó que és una potestat 'exclusiva'
de la Junta de Portaveus i, al no convocar-la, la intervenció ineludiblement s'havia
d'autoritzar.
Atès que el Sr. Alcalde posteriorment ha ratificat aquesta decisió en declaracions a Ràdio
Arenys de Munt del 20 de juny, posant de manifest el desconeixement total que té del
Reglament Municipal ja què els veïns sí que poden intervenir en els Plens Extraordinaris o,
si coneix el Reglament, ha posat de manifest l'ús partidista i contrari als drets dels vilatans
que en fa del Reglament aprofitant el desconeixement general que existeix del mateix,
Preguntem al Sr. Alcalde:
• Com és que no va convocar la Junta de Portaveus per informar que hi havia veïns
d'Arenys de Munt que havien sol·licitat intervenir en el Ple?
• Com és que va decidir, contràriament al que diu el Reglament, no permetre les
intervencions d'aquests veïns tal com està regulada en el Reglament? Recordem que el
Reglament no detalla cap restricció d'intervenció per als Plens Extraordinaris.”

El Sr. Alcalde respon que la normativa és interpretable i que en fan una interpretació
esbiaixada. El ROF diu que no hi ha intervencions en règim ordinari. L’art. 80 del ROM ho
preveu per convocar Juntes de Portaveus que només hi ha en els plens ordinaris. De tota
manera, ja han aconseguit el que volien, i és que consti en acta les intervencions, i els
vilatans podran escoltar aquestes intervencions, tant en l’audio del Ple del 9-6 com en el
d’avui. Vol comentar una frase que han dit: “és bo recordar allò que és diu abans de les
eleccions”. I abans de les eleccions, quan sentíem les intervencions del Sr. Jiménez dient
que no festejarien amb la dreta espanyola, perquè la dreta espanyola ha estat en contra de
l’ajuntament, i comenta que ara van de bracet molt sovint.

El regidor Sr. Jiménez demana el torn de paraula per al·lusió.

El Sr. Alcalde li diu que al finalitzar el Ple.

El Sr. Jiménez: “Demano la paraula per al·lusions. Quan l'alcalde cita a algú per al·lusions
se li ha de donar la paraula.

El Sr. Alcalde repeteix que el deixarà intervenir al final.
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19. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE L'ACUSACIÓ QUE VA FER EL REGIDOR
ÀNGEL CASTILLO QUE L'OPOSICIÓ VA MOBILITZAR ELS VEÏNS DE LOURDES
PER ASSISTIR AL PLE DEL 12 DE MAIG DEL 2016.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Primer de tot dir-li que amb aquesta al·lusió que
m'ha fet directa, estàvem parlant d'una campanya electoral i en qualsevol cas, aquesta
al·lusió que vostè em fa, vostè que, com sempre, acostuma a manipular i a mentir, no eren
unes declaracions que feia jo sinó unes declaracions que feia la meva assemblea, tota la
meva assemblea. Per tant, no són unes declaracions meves única i exclusivament.
Però clar, al final que acabem veient? Que la seva actitud fa que els grups de l'oposició
s'acabin ajuntant i això és una evidència. Sinó tingués aquesta actitud probablement això no
passaria, perquè si passa no és perquè ens agradi.”
A continuació formula la següent pregunta:
“Des de l'Assemblea majoritària de persones que ens vam presentar a les eleccions
municipals de maig del 2015 sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt presentem la
pregunta sobre l'acusació que va fer el regidor Àngel Castillo que l'oposició va mobilitzar els
veïns de Lourdes per assistir al ple del 12 de maig del 2016.
En el programa de ràdio de 'Parlem del poble' del passat 3 de juny el regidor Àngel Castillo
va fer una acusació velada respecte a què algun regidor de l'oposició va convocar als veïns
de Sobirans a assistir al Ple del 12 de maig del 2016 per tal que manifestessin el seu
descontentament amb l'obra d'urbanització del camí de Lourdes.
A la pàgina web de la ràdio municipal podem trobar una notícia titulada 'ERC acusa
l'oposició de mobilitzar els veïns de Lourdes en contra seva', en el cos de la notícia s'informa
respecte a aquesta problemàtica: 'En aquest cas el regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo, va
afirmar que els veïns havien anat al ple convocats per l’oposició i que ell mateix havia vist els
whatsapps en què un regidor de l’oposició els convidava a anar al ple a queixar-se.'
Des del nostre grup considerem que és positiu que hi hagi veïns que vulguin participar en el
Plens per expressar allò que considerin convenient, més enllà de per part de qui hagin estat
convocats, però aquesta acusació ens va sobtar pel fet d'insinuar una desqualificació cap la
reivindicació dels veïns, de la mateixa manera que ens va sobtar veure l'assistència dels
veïns de Subirans al Ple, per aquest motiu vam preguntar a tots els regidors de l'oposició si
havien fet aquesta convocatòria i la resposta va ser que cap ho havia fet.
També vam preguntar als veïns de Subirans per saber qui els havia convocat i ens van
informar que s'havien autoconvocat entre ells i que no havia participat cap regidor de
l'Ajuntament.
Atès que s'ha fet, per part d'un regidor de govern, una acusació velada posant l'ombra de la
negativitat sobre com aquests veïns van decidir participar en el Ple, atès que diu que ha
pogut veure aquesta convocatòria i que sap qui l'ha realitzat, atès que creiem en la
transparència informativa necessària en qualsevol regidor de l'Ajuntament.
Li demanem al regidor Àngel Castillo:
- Que esvaeixi dubtes i que informi al Ple quin regidor de l'oposició va convocar als veïns

de Sobirans al Ple.

El regidor Sr. Castillo diu textualment: “Com vostè be ha dit, en la noticia de radio penjada al
web, diu que jo vaig dir que els veïns havien estat convocats per l’oposició. Bé, interpretació
periodística, jo els convido a escoltar el àudio, i crec que no dic en cap moment que havien
estat convocats per l’oposició tot i que l’entrevistador insisteix en el tema. Respecte al
WhatsApp que vaig veure, sobre la convocatòria, que sí va haver-hi WhatsApp, l’hi torno a
insistir que en cap moment vaig dir que fos d’un regidor, per tant penso que aquesta
acusació és com a mínim mal interpretada.
Dit això, si continuen escoltant l’àudio, dic que és normal que vinguessin a queixar-se, ja que
per ells, alguns dels acabats i d’altres aspectes del camí no eren el que ells esperaven.
Tampoc entenc d’on treuen que a mi o al govern ens molestés que els veïns vinguessin a
expressar el seu malestar i el que ells consideressin convenient al Ple, res més lluny de la
realitat.
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Aquell Ple, tot i que crec que tots coincidirem que va ser un pel tens, va provocar una reunió
urgent de l’alcalde i jo mateix amb els veïns afectats a peu del mateix camí, i se’ls va
mostrar un pla elaborat amb els Serveis Tècnics municipals de les possibles modificacions a
fer, a més de recollir algunes idees proposades pels mateixos veïns, i en això continuem
treballant
Per tant, dit això, no puc fer més que continuar convidant des d’aquí a què els veïns
participen del Ple, a més de dir que crec que és també tasca tant del govern com de
l’oposició, la de mobilitzar a qui creguin convenient a venir als plens i a participar d’ell.”

20. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUE S’HABILITI UN PUNT DE RECOLLIDA D’OLI
DE CUINA USAT QUE DONI SERVEI ALS VEÏNS DE LA ZONA DE L'EIXAMPLE I
CAN COSME.

La regidora Sra. Sánchez formula el següent prec:
“Des de l'Assemblea majoritària de persones que ens vam presentar a les eleccions
municipals de maig del 2015 sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt presentem el prec
per a què s’habiliti un punt de recollida d’oli de cuina usat que doni servei als veïns de la
zona de l'Eixample i Can Cosme.
El tema del reciclatge és un punt prioritari pel nostre programa municipal, ja que no és la
primera vegada que preguntem i demanem en el Ple sobre qüestions mediambientals que
afecten al poble.
El passat estiu, més concretament al 30 de juny del 2015, es va signar un conveni amb
l’empresa CEO (Centre Especial d’Ocupació del Maresme) per a la recollida de residus d’oli
vegetal. Tenim les dades que en l'any 2015 s’han recollit 1.230 litres en el punts de recollida
que són:

• Spar, Rambla Francesc Macià. Comerç Pi Gros.
• Forn Degustació El Llonguet. Rambla Riera i Penya
• Ca la Paulina. Rambla Sant Martí
• Centre d’Atenció Primària (CAP). Av. Del Remei

També hi ha previst que es faciliti un punt de recollida en el mercat municipal.
Trobem bé aquests punts habilitats fins ara, però considerem que hi ha molts en diferents
zones del poble, però cap en la zona de l'Eixample i Can Cosme.
Ja que, per part de veïns i veïnes d'aquesta zona del poble, ens han fet arribar aquesta
demanda i creiem que quan més es faciliti el poder reciclar s’aconseguiran millorar les dades
en proper anys.
Els hi demanem:

• Que es faciliti un punt de recollida d’oli de cuina usat per donar servei als
veïns i veïnes de la zona de l'Eixample i Can Cosme.”

El Sr. Alcalde dóna resposta indicant que estan convidats a fer una proposta a qualsevol
establiment de les zones que indiquen, doncs des del Govern ho han intentat i ningú ha
volgut participar. En el mercat municipal està previst que se n’instal·li un el 15 de juliol.

21. PREC DEL GRUP MIXT PER A QUÈ ES NETEGI LA VORERA DEL CARRER SANT
ANTONI MARIA CLARET D'HERBES QUE ARA IMPEDEIXEN EL PAS.

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Abans de formular el prec deixi'm que faci una
agraïment al regidor Àngel Castillo pel fet que hagi esvaït dubtes i que no va ser cap regidor
de l'oposició que va fer aquesta convocatòria. Per tant, li vull agrair perquè la resposta l'he
vista sincera i ho volia dir. Tot i que, haig de dir que aquest dilluns ja es va netejar, farem el
prec. Fer precs també és positiu perquè al final les coses s'acaben arreglant. Gràcies.”
A continuació, llegeix el següent prec:
“Des de l'Assemblea majoritària de persones que ens vam presentar a les eleccions
municipals de maig del 2015 sota les sigles de la CUP a Arenys de Munt presentem el prec
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per a què es netegi la vorera del carrer Antoni Maria Claret d'herbes que ara impedeixen el
pas.
Alguns veïns ens han fet arribar que no poden passar per la vorera del carrer Antoni M.
Claret, a l'alçada dels números 6 i 8, ja que està ocupada per males herbes que procedeixen
d'un solar per edificar, provocant que els veïns hagin de baixar a la calçada per superar
aquest tram de vorera.
Atès que la neteja de l'espai públic i l'adequació perquè pugui ser utilitzat evitant riscos pels
vianants és responsabilitat de l'Ajuntament. Els hi demanem:
 Que netegin les males herbes que ocupen l'esmentada vorera per evitar que els vianants

no hagin de baixar a la calçada, amb els riscos que comporta.”

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, explica breument el procediment a seguir per
tal de fer neteja d’espais, que poden afectar a propietats privades.

22. PREC DEL GRUP PP SOL·LICITANT INFORMACIÓ REFERENT AL CONTENCIOS
DE LA MESQUITA.

El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem saber en quin punt es troba
l’execució de la sentència sobre el tancament de la mesquita. Degut a les constants notícies
que ens arriben pels mitjans de comunicació com per part de veïns. Per això volem
contrastar la informació amb l’Equip de Govern per saber amb certesa en quin punt es troba i
les solucions que es plantegen.
Prec: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que l’Equip de Govern detalli la situació
actual del contenciós.”

La regidora delegada de Convivència, Sra. Castillo, diu que, com ja sé sap, el contenciós
s’ha perdut i s’està intentant solventar i negociar amb les parts la seva execució. Però de
moment, no s’ha exigit l’execució.

23. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL RADAR A LA ZONA BELLSOLELL.

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es col·loqui un radar a la
zona de l’aparcament de Bellsolell. Degut a les continuades imprudències per part de
conductors que no respecten las senyals de tràfic, com tampoc els límits de velocitat.
Fem aquesta petició d’instal·lar un radar per dissuadir tots aquells usuaris que facin us
incívic i perillós pels altres usuaris de la via pública.
Pregunta: El Partit Popular demanem que es col·loqui un radar a la zona del aparcament de
Bellsolell.”

El regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, respon que és inviable per tema pressupostari
posar un radar fixe en aquest punt, però sí que un o dos cops a l’any se’n posa un de mòbil
cedit per Trànsit, i concretament en aquest punt.

24. PREC DEL GRUP CIU I DEL GRUP PP PER TAL DE MILLORAR LA NETEJA I
SALUBRITAT AL PAS SOTERRANI QUE UNEIX LA RIERA AMB SANT CARLES.

El regidor Sr. Campasol, previ a formular el següent prec, exposa que malgrat les
diferències ideològiques, en aquest punt, tant CIU com PP han coincidit en presentar aquest
prec, i que aquí estan per treballar i no per altres temes que els enfronten ideològicament.
Seguidament, llegeix:
“El motiu del prec és perquè el pas soterrani que uneix la Rambla Riera i Penya amb Sant
Carles es troba amb unes condicions de salubritat molt dolentes, segurament per l’incivisme
d’algunes persones que malauradament deuen utilitzar aquest punt poc visible com si es
tractés d’un urinari.
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També és cert que hi ha pintades a les parets, evidenciant encara més que és un lloc idoni
per practicar-hi accions incíviques i tot plegat fa que el lloc no estigui en les millors
condicions.
Degut també, a les queixes d’alguns veïns que freqüenten el pas soterrani i ens han fet
arribar el seu malestar per haver de passar per un lloc on les condicions abans esmentades,
poden desincentivar l’ús preferent d’aquesta via de seguretat, amb el corresponent risc que
suposa travessar la carretera sense fer ús del pas soterrani.
Els fem arribar aquest prec per tal que, mentre aquest problema d’incivisme no estigui resolt,
incloguin aquest punt dins del pla de neteja de manera periòdica per tal de mantenir aquest
pas soterrani, en les condicions desitjades.”

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, diu que sobre la periodicitat de la neteja,
actualment la fa CEO i ho fa dos cops a la setmana i amb aigua a pressió. Efectivament hi
ha incivisme, doncs es recullen bosses d’escombraries. Respecte a les pintades, s’intenta
que en aquests casos s’impliquin els joves, i en aquest cas, aquesta tasca està en la llista
d’actuacions a fer per part de la Brigada Jove aquest estiu.

25. PREC DEL GRUP CIU PER TORNAR A TENIR LA FONT DE LA PISTA MUNICIPAL
EN FUNCIONAMENT.

La regidora Sr. Paituví formula el següent prec:
“Atès que la Pista Municipal és un lloc molt freqüentat a l’estiu, per molta mainada i per tota
la gent que assisteix al torneig de futbol sala.
Atès que antigament ja hi havia una font en correcte funcionament i per tant entenem que la
instal·lació ja està feta.
Atès que durant els mesos d’estiu és necessari tenir un punt per poder-se refrescar en cas
de molta calor, produïda per la pràctica de l’esport o perquè tant els més menuts com els
més grans puguin refrescar-se evitant així algun possible cop de calor.
Lamentem que no s’hagi pogut portar a terme la proposta més votada en els procés
participatiu de 2015, on 70 persones van apostar per la renovació del paviment de la pista, i
el mateix regidor d’Economia explicava que la intenció era arreglar el paviment a mitjans de
l’any 2016 en funció del crèdit disponible i pendents de la subvenció de la Diputació.
Malauradament, el torneig d’estiu es celebrarà un cop més amb el paviment en mal estat.
Agraïm l’acceptació de la proposta de Convergència on es reclamava una reforma més
integral, incloent l’adequació de la guingueta i la millora de tot l’espai, però que
malauradament tampoc s’ha vist res materialitzat.
Per tot l’exposat i entenent que algunes obres no es poden realitzar per manca de dotació
pressupostària i que d’altres requereixen d’un estudi més profund per tal de tenir una
adequació correcte, sí que demanaríem que s’adeqüés de la manera més immediata
possible la font de la pista municipal.”

El regidor delegat d’Economia, el Sr. Sánchez, diu que no es pot fer aquesta obra, com
moltes altres, per temes econòmics. Quan s’obtingui un préstec, es portarà a terme.

26. PREGUNTA DEL GRUP CIU SOBRE EL MOTIU PEL QUAL NO SE’NS CONVOCA
A TOTS ELS CONSELLS MUNICIPALS.

El regidor Sr. Tarrés formula la següent pregunta:
“A l’inici de la legislatura, el nostre grup municipal va facilitar a l’equip de govern els nostres
representats als consells municipals, tant el titular com el suplent.
Gràcies a la informació de Ràdio Arenys de Munt i els comentaris dels veïns del poble, hem
tingut coneixement de l’existència d’alguns consells municipals dels quals no se’ns havia
convocat prèviament. Malauradament, en alguns d’ells ens en vam assabentar a posteriori.
En concret, els consells municipals que no rebem les convocatòries i que tenim detectats, no
vol dir que no n’hi pugui haver d’altres, són el Consell d’esports, cultura i ensenyament.
És per tot això que preguntem:
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 Quin és el motiu pel qual no se’ns convoca a tots els consells municipals?
 Per què cap dels nostres representats, ni el titular ni el suplent, rep les convocatòries

via correu electrònic, en determinats consells municipals?”
El regidor Sr. Tarrés afegeix que, per exemple, avui, que s’ha fet la Junta General de
GUSAM, no se’ls havia informat que hi havia un punt per urgència.

La regidora delegada de Cultura i d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “El titular de
CiU als consells municipals d’ensenyament i cultura és Lluís Campasol i el titular en el
consell municipal d’esports és el Sr. Marc Tarrés.
En el Consell d'Esports que va tenir lloc el dia 18 de maig, el tècnic d'esports de l'ajuntament
va enviar la convocatòria per correu electrònic el dilluns 9 de maig a la llista de correus. En
aquesta llista hi figurava el Sr. Marc Tarrés.
El Consell municipal de cultura  va tenir lloc el dia 28 d'abril i es va convocar el dia 15 d'abril;
la persona que va enviar el mail no es va adonar que no estava actualitzada la llista de
correus, i es va enviar la convocatòria al Sr. Felix Olivan. Ja hem esmenat l'errada i els
demanem disculpes.
En el consell municipal d'ensenyament que va tenir lloc el dia 14 de juny, la convocatòria es
va enviar  també per correu electrònic  al Sr. Lluís Campasol el dia 7 de juny, essent el mail
entregat i llegit.
No obstant, parlem-ne i ho aclarim.”

27. PRECS I PREGUNTES

El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “De la pregunta conjunta que han fet tots els grups
de l'oposició, en la seva resposta ha dit que hi ha un Reial Decret que diu que no es poden
autoritzar les intervencions en el Plens Extraordinaris, però és que no m'ha quedat clar quin
decret era ni si hi ha algun article que ho reguli. Era per veure si ho pot repetir.

L’Alcalde li respon que li facilitarà.

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


