ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de febrer de 2020
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:45 h
Lloc: Sala de Plens
NOTA: Degut a un problema tècnic, no existeix audio d’aquesta sessió plenària, en conseqüència
no es poden reproduir les intervencions pertinents.
Hi assisteixen:
Pere Garriga Solà, Alcalde
Jaume Salmeron Font, Regidor/A
Àngel Cabrero Mendez, Regidor/A
Maria Àngela Soler Puigmacià, Regidor/A
Anna Rotllant Caralt, Regidor/A
M.Remei Artigas Crosas, Regidor/A
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A
Manel Serras Vila, Regidor/A
Judit Prat Gelpi, Regidor/A
Aniol Pujolràs Frigola, Regidor/A
Xavier Soler Temprano, Regidor/A
Joana Maria Llor Serra, Secretària
Han excusat la seva absència:
Núria Batlle Julià, Regidor/A
Ester Soms Pagespetit, Regidor/A
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió anterior.
En aquest punt, no es presenta cap acta per a la seva aprovació.
2.0.- DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL
(ZONA CATASTRÒFICA) DEL MUNICIPI D'ARBÚCIES I DE LA RIERA D'ARBÚCIES (CONCA DE LA
TORDERA)
A continuació es presenta la proposta a aprovar en aquest punt:
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE
PROTECCIÓ CIVIL (ZONA CATASTRÒFICA) DEL MUNICIPI D’ARBÚCIES I DE LA RIERA D’ARBÚCIES
(CONCA DE LA TORDERA) CAUSADA PER LA BORRASCA GLÒRIA.
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I)

Fets que determinen la proposta de declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil (zona catastròfica) del municipi d’Arbúcies i de la Riera
d’Arbúcies ( conca de la Tordera):

1.

El municipi d’Arbúcies, i per extensió tota la conca de la Tordera, ha patit plenament
les conseqüències catastròfiques del temporal Glòria, que ha esdevingut un dels pitjors
temporals que es recorden en el territori de la conca de la Tordera.
La tempesta constant de pluja i vent, ha causat greus danys al sector privat i públic de tot el
territori afectat, conca de la Tordera i conques confluents com la de la Riera d’Arbúcies, que
a hores d’ara, els serveis tècnics municipals encara estan avaluant a causa de la seva
gravetat i gran magnitud.
La borrasca “Glòria”, amb un episodi de fortes pluges i aiguats que a la zona del municipi ha
deixat una precipitació total que supera els 315 mm (litres/m2), i va provocar la ràpida
crescuda i desbordament de la Riera d’Arbúcies i del Riu Tordera.
Segons l’estadística del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) l’estació
meteorològica d’Arbúcies, va registrar un total de 315,3 mm (recollits del 19 al 22 de gener
de 2020), tal com mostra la documentació publicada:

2.

En data 20/02/2020, els serveis tècnics municipal han emès la “Memòria en relació als
danys causats pel temporal Glòria els dies 21 a 26 de gener de 2020 a les infraestructures
públiques i al sector privat, amb l’objectiu de descriure’ls, quantificar-los i sol·licitar al
govern que declari al municipi d’Arbúcies com a zona d’emergència de protecció civil”, i la
qual s’adjunta al present acord.

3.

La persistència del temporal també ha afectat greument tota la xarxa viària del
municipi, causant nombroses esllavissades dels terrenys que conformen els talussos laterals
de les carreteres i obturacions en cunetes i obres de drenatge transversal, a més dels danys
per erosió de la calçada de camins municipals no asfaltats. La carretera municipal
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(asfaltada) que arriba fins al nucli de Joanet (nucli pedani al municipi d’Arbúcies) va quedar
tallada a causa de les grans esllavissades deixant al nucli incomunicat cosa que va provocar
una reparació per via d’urgència per tal de minimitzar les conseqüències als residents.
4.

En el sector privat el temporal ha causat grans desperfectes en diversos sectors del
municipi.






Les empreses del Polígon Industrial Torres Pujals han resultat greument afectades així
com les seves infraestructures de serveis, guals inundables, col·lectors, etc.
La zona del pícnic “El Pol” es va inundar i ve resultar
Molts talussos privats van patir erosions de gran envergadura, alguns d’ells provocant
danys importants a les finques veïnes.
Inundacions de habitatges privats.
Nombroses finques agrícoles han sofert també les conseqüències del temporal Glòria.

La relació detallada de les finques afectades figura a l’informe annex abans esmentat.
5.

De la mateixa manera moltes infraestructures i finques municipals han quedat també
afectades per la Borrasca Glòria:


Esllavissades :
 Marge de la zona Frederic Mompou afectant l’aparcament i malmeten 3 cotxes
estacionats
 Marges del Parc de Can Cassó
 Zona urbanització Sector Sud/Sagrat Cor
 Passeig de Palacagüina
 Parcel·la de serveis de Can Pons
 Marge superior i inferior de la Ctra. de Santa Fe
 C. de Matagalls
 Marges de les Cases del Passeig de la Font del Ferro
 C. Turó del Pi



Esfondraments:
 Mur de contenció de terres del C. Castell
 Mur de contenció de terres i afectació a la plaça Font Agudes
Esvorancs:
 Marges del Parc del Sot del Palau
 Carreters de Joanet
Inundacions en equipaments municipals:







 Ajuntament
 Pavelló de Can Pons
 Camp de Futbol
 Naus Ayats
 Can Cassó
Inundacions i destrossa del Passeig de la Riera, Passeig modernista Santiago
Rossinyol, zona d’esbarjo i berenador públic del prat Rodó i de la Dona d’aigua.
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Desperfectes i embussos en la xarxa general de sanejament del C. Camp de l’Oliver,
del Torrent del Capellans i del Parc de Can Cassó,
Desperfectes en la xarxa de sanejament en alta del municipi
Desperfectes de la xarxa d’abastament en alta i en baixa del municipi
Desperfectes greus a la xarxa de camins públics municipals
Caiguda d’arbres ocasionant danys a veïns privats

Totes aquestes afectacions estan detallades i quantificades a l’informe adjunt, redactat per
l’arquitecte tècnic municipal.

II. Legislació aplicable a la sol·licitud de declaració de zona afectada per una emergència de
protecció civil (zona catastròfica):
II.1. La Llei 17/2015, de 9 de juliol, reguladora del Sistema Nacional de Protecció Civil:
L’article 23. 1 de la Llei 17/2015 estableix que la declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil s’efectuarà per acord del Consell de Ministres i en qualsevol cas
inclourà l’àrea afectada. Aquesta declaració podrà ser sol·licitada per les administracions
públiques interessades.
I el mateix article 23.2. de la Llei 17/2015 estableix que als efectes de la declaració de la zona
afectada greument per una emergència de protecció civil es valorarà, en tot cas, que s’hagin
produït danys personals o materials derivats del sinistre que pertorbin greument les condicions
de vida de la població en una àrea geogràfica determinada o quan es produeixi la paralització,
com a conseqüència del mateix, de tots o alguns dels serveis públics essencials.
En el cas que ens ocupa, és notori i evident que el temporal Glòria han causat al municipi
d’Arbúcies danys materials, acreditats en la memòria del tècnic municipal, que reuneixen els
requisits que es regulen a l’article 23.2 de la Llei 17/2015, tal com seguidament s’acredita:
1)

2)

El tancament dels 4 centres escolars del municipi (una llar infantil, dos centres de
primària i un centre de secundària , batxillerat i cicles formatius, així com la paralització
del transport escolar durant dos dies.
Greus danys per inundació en els sectors industrial.
A dia d’avui, algunes indústries del municipi estan en fase de neteja, i tardaran a tornar
a posar en funcionament la seva activitat productiva.
Actualment tant les indústries, com les empreses agràries estan patint greus problemes
de tresoreria.

3)

La paralització de dos serveis públics essencials, que en virtut de l’article 26.1 a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local són serveis mínims
competència de l’Ajuntament d’Arbúcies, com són: la xarxa viària i el subministrament
d’aigua potable.
A data del present acord, el subministrament d’aigua s’ha restablert malgrat que encara
no està reparat definitivament i la xarxa viaria encara no ha estat restituïda en la seva
totalitat.
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Els danys que ha patit el municipi d’Arbúcies a causa del temporal Glòria són semblants als que
han patit tots els municipis de la conca de la Tordera, ubicats a les dues bandes d’aquest riu, a la
Comarca de la Selva, a Girona, i per Barcelona, a part de la comarca del Maresme.

II.2. El Real Decret Llei 11/2019, de 20 de setembre, que “Adopta mesures urgents per pal·liar
els danys causats per temporals, i altres situacions catastròfiques”, i l’Ordre TMS 1175/2019, de
4 de desembre, que “dicta normes per l’aplicació de les mesures en matèria laboral i de
seguretat social contemplades en el RDL 11/2019 de 20/09/2019”.
El Reial Decret Llei 11/2019, de declaració de diferents zones afectades per una emergència de
protecció civil, en el seu article 1.3 regula: “El Govern podrà acordar, amb delimitació de zones
afectades, l’aplicació de les mesures necessàries previstes en aquest Reial Decret Llei a altres
successos de característiques semblants que puguin passar fins el dia 31.3.2020, mitjançant
Reial Decret i a proposta de la persona titular del Ministeri competent per a l’execució de la
corresponent mesura”.

III. Altres fets que reforcen i doten de contingut a la present proposta declaració de zona
afectada greument per una emergència de protecció civil (zona catastròfica) del municipi
d’Arbúcies i de la Riera d’Arbúcies (conca de la Tordera):
Per acord de Consell de Ministres de data 28/01/2020 s’analitza i es fa una relació dels plans de
protecció civil activats i dels recursos públics utilitzats per fer front al temporal Glòria de pluja,
neu, vent i fenòmens costers, i seguidament fa una breu relació de danys personals,
evacuacions de persones que ha calgut atendre, i danys materials en infraestructures, per
acabar formulant les següents propostes d’ajudes previstes:
“A l’objecte de pal·liar els danys personals i materials provocats pel temporal, el Govern podrà
acordar les ajudes necessàries previstes a la Llei 11/2019, de 20 de setembre, per la que
s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions
catastròfiques. La materialització de les ajudes requerirà la prèvia avaluació dels danys i la
fixació exacta del contingut de les actuacions per part dels diferents departaments ministerials.
Per la seva part, el Ministeri de l’Interior, a través de la Direcció General de Protecció Civil i
Emergències, gestiona amb càrrec a crèdits ampliables, les ajudes relacionades en el Reial
Decret 307/2005, de 18 de març, pel que es regulen els ajuts en atenció a determinades
necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica”

Per tot això, i en el marc d’un context d’emergència del municipi d’Arbúcies i de tota la conca de
la Tordera, el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de
Catalunya, la declaració del terme municipal d’Arbúcies i la conca de la Tordera com a zona
afectada per una emergència de protecció civil (zona catastròfica).
SEGON. Instar al Consell de Ministres, d’acord amb allò que disposa la Llei 17/2015, de 9 de
juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, per tal que en la major brevetat possible dugui a
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terme les accions necessàries amb la finalitat de poder recuperar i restablir la normalitat de les
zones afectades pel sinistre.
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que les actuacions que hagi d’adoptar per part
d’aquesta administració en relació al municipi d’Arbúcies i la riera d’Arbúcies (conca de la
Tordera) tinguin caràcter prioritari.
QUART. Remetre al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya la
Memòria del tècnic municipal on es descriuen els danys patits per les indústries del municipi i
delimita les finques on s’ubiquen les indústries inundades pel temporal Glòria, tot sol·licitant
que les inclogui en la zona que delimitarà l’Ordre, que està preparant aquesta Administració,
per atorgar ajuts a les indústries del municipi d’Arbúcies.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 7 del RD 307/2005, de 18 de març, modificat pel RD 477/2007,
sol·licitar i tramitar ajut a través de la Subdelegació del Govern a Girona.
SISÈ. Notificar aquest acord i la Memòria emesa per l’arquitecte tècnic municipal el dia
20/02/2020, en relació als danys causats pel temporal Glòria els dies 21 a 26 de gener de 2020 a
les infraestructures públiques i al sector privat del municipi d’Arbúcies, al Govern de l’Estat,
Subdelegació del Govern a Girona, Generalitat de Catalunya (Presidència, Departament d’
Empresa i Coneixement), i a la Diputació de Girona.

Es sotmet a votació, essent el resultat :
Aprovat per 11 vots a favor (Àngel Cabrero Mendez, Aniol Pujolràs Frigola, Anna Rotllant Caralt,
Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, Maria Àngela Soler Puigmacià, Marti
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Solà, Xavier Soler Temprano)

3.0.- APROVACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PEL
TEMPORAL GLÒRIA ELS DIES 21, 22 I 23 DE GENER DE 2020 A ARBÚCIES
Es presenta la proposta a aprovar en aquest punt :
APROVACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PEL TEMPORAL
GLÒRIA DEL DIA 21 AL DIA 26 DE GENER DE 2020 A ARBÚCIES
Vist l’informe tècnic de valoració dels danys ocasionats pel temporal Glòria del dia 21 al dia 26
de gener de 2020 a Arbúcies, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, que s’adjunta a aquest
document,
Vist el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, regulador de les subvencions en atenció a
determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o naturalesa catastròfica i
procediment per la seva concessió.
Viat el Reial Decret 477/2007, de 13 d’abril, que modifica el RD 307/2005, de 18/3/2005.
Atès que en els municipis que hagin patit els efectes del temporal Glòria, en aplicació del Reial
Decret 307/2005, modificat pel Reial Decret 477/2007, hi ha la possibilitat de sol·licitar ajuts per
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situacions d’emergència o naturalesa catastròfica, encara que la zona no hagi estat declarada
com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil (disposició addicional
quarta de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil).
Vist que L’article 1.2 del RD 307/2005, modificat pel RD 407/2007, disposa: “S’entendrà per
situació d’emergència l’estat de necessitat sobrevinguda a una comunitat de persones davant
d’un greu i imminent risc col·lectiu excepcional, el qual, pel seu propi origen i caràcter, resulta
inevitable o imprevisible, i que esdevé en situació de naturalesa catastròfica quan, una vegada
actualitzat el risc i produït el fet causant, s’alteren substancialment les condiciones de vida
d’aquella col·lectivitat i es produeixen greus danys que afecten a la pluralitat de persones i
béns”.
I vist que l’article 2 del mateix RD 307/205 disposa:
“ 2.1.- La concessió d’aquestes ajudes tindrà caràcter subsidiari respecte de qualsevol altre
sistema de cobertura de dany públic o privat, nacional o internacional del que puguin ser
beneficiaris els afectats.
2.2. No obstant, quan els esmentats sistemes no cobreixin la totalitat dels danys produïts, les
subvencions previstes en aquest Reial Decret es concediran amb caràcter complementari i seran
compatibles en concurrència amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos,
recursos, procedents de sistemes públics o privats, nacionals o Internacionals, fins al límit del
valor del dany produït.””
Segons els articles 21.b) i 22 del RD 307/2005 estableixen que les Corporacions Locals podran
rebre ajudes “per despeses que es destinen a actuacions d’emergència executades en el
moment de la emergència o en els immediatament posteriors” i sempre que la despesa
produïda sigui imputable al capítol 2 del pressupost i superi el 3% del capítol 2 del pressupost
relatiu a despeses corrents en bens i serveis del exercici en que s’hagin produït els fets causants
de les despeses. El termini per sol·licitar aquest ajuts fineix el dia 26/02/2020.
Atès que també és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions
S’ACORDA :
Primer.- Aprovar el contingut de l’informe tècnic de valoració dels danys causats pel temporal
Glòria del dia 21 al 26 de gener de 2020, redactat per l’arquitecte tècnic municipal Àlex Coll i
Casellas, document annex que s’integra a l’expedient i que forma part íntegra del present
acord.
Segons.- D’acord amb l’article 7 del RD 307/2005, de 18 de març, modificat pel RD 477/2007,
sol·licitar i tramitar l’ajut a través de la Subdelegació del Govern a Girona.

Es sotmet a votació, essent el resultat :
Aprovat per 11 vots a favor (Àngel Cabrero Mendez, Aniol Pujolràs Frigola, Anna Rotllant Caralt,
Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, Maria Àngela Soler Puigmacià, Marti
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Solà, Xavier Soler Temprano)
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4.0.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA EN RELACIÓ ALS DANYS CAUSATS PEL TEMPORAL GLÒRIA ELS
DIES 21 A 26 DE GENER DE 2020 A LES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES I AL SECTOR PRIVAT,
AMB L'OBJECTIU DE DESCRIURE'LS, QUANTIFICAR-LOS I SOL·LICITAR AL GOVERN QUE DECLARI
AL MUNICIPI D'ARBÚCIES COM A ZONA D'EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Es presenta la proposta d’acord a aprovar en aquest punt:
APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA EN RELACIÓ ALS DANYS CAUSATS PEL TEMPORAL GLÒRIA ELS DIES
21 A 26 DE GENER DE 2020 A LES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES I AL SECTOR PRIVAT, AMB
L'OBJECTIU DE DESCRIURE'LS, QUANTIFICAR-LOS I SOL·LICITAR AL GOVERN QUE DECLARI AL
MUNICIPI D'ARBÚCIES COM A ZONA D'EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL

Vist l’informe de data 20 de febrer de 2020 emès per l’arquitecte tècnic municipal en relació als
danys ocasionats per la borrasca Glòria , per tal de poder sol·licitar al Govern la declaració de
zona afectada greument per una emergència de protecció civil (zona catastròfica) el municipi
d’Arbúcies,
S’ACORDA :
Aprovar la “Memòria tècnica en relació als danys causats pel temporal Glòria els dies 21 a 26 de
gener de 2020 a les infraestructures públiques i al sector privat, amb l’objectiu de descriure’ls,
quantificar-los i sol·licitar al Govern que declari al municipi d’Arbúcies com a zona d’emergència
de Protecció Civil” , redactada per l’arquitecte tècnic municipal Àlex Coll i Casellas, document
annex que s’integra a l’expedient i que forma part íntegra del present acord

Es sotmet a votació, essent el resultat :
Aprovat per 11 vots a favor (Àngel Cabrero Mendez, Aniol Pujolràs Frigola, Anna Rotllant Caralt,
Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, Maria Àngela Soler Puigmacià, Marti
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Solà, Xavier Soler Temprano)
5.0.- DECLARACIÓ COM A OBRES D'UTILITAT MUNICIPAL LES ACTUACIONS DE REPARACIÓ DE
DESPERFECTES DERIVATS DE LA BORRASCA GLÒRIA
Es presenta la proposta d’acord a aprovar en aquest punt :
DECLARACIÓ COM A OBRES D'ESPECIAL INTERÈS PER A CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES
ACTUACIONS DE REPARACIÓ DE DESPERFECTES DERIVATS DE LA BORRASCA GLÒRIA
Atès els greus desperfectes ocasionats per la borrasca Glòria en moltes finques privades del
municipi d’Arbúcies.
Atès l’interès de l’Ajuntament d’Arbúcies de facilitar als veïns afectats l’execució de les
reparacions d’aquests desperfectes evitant gravar-los innecessàriament amb un ICIO derivat
d’unes obres que no es realitzen per voluntat sinó per necessitat.
Atès que es considera que es donen les circumstàncies que preveu l’article 103.2 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals que diu:
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“ 2. Les ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre la quota de l’impost:
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon
aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha
d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atès allò establert a l’article 7.4 de l’ordenança fiscal núm. 4 de l’Ajuntament d’Arbúcies que
regula l’import sobre construccions, instal·lacions i obres, que diu:
“S’aplicarà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques, mediambientals o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin.
Aquesta declaració correspondrà a la Junta de Govern local i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Per tot això,
S’ACORDA:
Declarar d’especial interès per circumstàncies socials, totes aquelles obres en finques privades,
dirigides a la reparació dels danys ocasionats per la borrasca Glòria, que es duguin a terme
durant el vigent any 2020.
En virtut d’aquesta Declaració els titulars dels permisos d’obres que se’n derivin podran
sol·licitar la bonificació prevista en l’article 7.4. de l’ordenança fiscal núm. 4 de l’Ajuntament
d’Arbúcies que regula l’import sobre construccions, instal·lacions i obres municipal, del 95% de
la quota de l’ICIO.

Es sotmet a votació, essent el resultat :
Aprovat per 11 vots a favor (Àngel Cabrero Mendez, Aniol Pujolràs Frigola, Anna Rotllant Caralt,
Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, Maria Àngela Soler Puigmacià, Marti
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Solà, Xavier Soler Temprano)
7.0.- Precs i preguntes
Un cop declarat el tema d’urgència, es presenta la següent moció per a la seva aprovació:

7.1.- Moció de commemoració del Dia Internacional de les Dones.
MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i
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impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de
les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara
són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es
tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre
d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però les
discriminacions no queden aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de
dones. A més, la brexta salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per
erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’han
superat i segueixen limitant les possibilitats d’ascens professional i desenvolupament de les
dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir
aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i
participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per la qual cosa és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més
racionals.
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que implica una idea de masculinitat
molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació.
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral,
familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una
República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, conjuntamente els grups municipals d’ERC, la CUP i l’EPA, adopten els
següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament d’Arbúcies manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets
de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant
qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que
tenim a l’abast.
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del
món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de
les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones
i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en
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l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge
de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva
de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per
garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció
de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de
mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques
que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que
viuen soles.
Setè. Valorar la possibilitat declarar Arbúcies com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg
per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del
municipi, a Ca la Dona (Plataforma Vaga Feminista 8M), als grups polítics al Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.

Es sotmet a votació, essent el resultat :
Aprovat per 11 vots a favor (Àngel Cabrero Mendez, Aniol Pujolràs Frigola, Anna Rotllant Caralt,
Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, Maria Àngela Soler Puigmacià, Marti
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Solà, Xavier Soler Temprano)

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.

Signat electrònicament,
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