AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 4/15
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia nou d’abril de dos mil quinze,
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 N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, En Félix
Olivan i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels presents i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MUTU
ACORD DE LA FINCA SITUADA A LA RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 61.
El Sr. Alcalde diu que amb aquest expedient tanca un tema que està sobre la taula fa
molts anys, que la finca que està al costat de l’Ajuntament té la qualificació d’E5, i els
propietaris poden demanar que se’ls expropiï, agraeix a les propietàries la paciència i
la col·laboració i obre noves perspectives, com obrir un passatge cap a la sala, i si
finalment es fa, es proposarà a la Comissió del Nomenclàtor que es denomini
passatge Rossell i Campmajó. A continuació llegeix la proposta de la Comissió
Informativa següent:
“Vist que al 7 de juliol de 2014 es va proposar a les senyores Josefa i Rosa Rossell
Campmajó l’inici de l’expedient expropiatori (acompanyat d’informe tècnic de valoració)
de l’immoble qualificat com equipament a la Rambla Francesc Macià 61, de la seva
propietat, amb el qual van manifestar la conformitat.
Vist que en data 20 de gener de 2015 es va signar el conveni expropiatori sobre el
preu just de la finca.

Vist l’informe de la secretària de data 12 de març de 2015 i el de l’arquitecte assessora
municipal de data 26 de març.
Vist que hi ha consignació pressupostària a l’aplicació 210 151 62200 i s’ha practicat la
corresponent retenció de crèdits.
Atès que l’aprovació d’un pla urbanístic implica la declaració d’utilitat pública de les
obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys, en aquest cas el Pla d’ordenació
urbanística municipal en afectar-ho d’equipament públic.
Atès que de conformitat amb l’article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954
d’expropiació forçosa, l’administració i el particular expropiat poden convenir el mutu
acord en l’expropiació, supòsit en el qual es donarà per conclòs l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per expropiació, que són:
“a) Urbana: Casa situada la vila d’Arenys de Munt, Rambla Francesc Macià, número
61; de superfície cent seixanta-sis metres quadrats.- Limita: Nord, amb número 63 de
d’esmentada Rambla i pertany a varis propietaris; Sud, casa número 59, de la pròpia
Rambla Francesc Macià, de l’Ajuntament d’Arenys de Munt; Est, front, amb
l’esmentada Rambla Francesc Macià, y a l’Oest, fons, solar número 52 del carrer de
Les Flors”.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, des de 1987, en el tom
1495, llibre 72, foli 101, fina 5161, inscripció primera.
Ref. Cadastral: 1768807DG6016N0001RW
Titulars de la finca: La descrita finca pertany a les senyores Josefa i Rosa Rossell
Campajó.
Segon.- Sotmetre la relació de drets i béns afectats per un termini d’informació pública
de 20 dies amb la publicació de l’edicte al BOPB i al diari El Punt.
Tercer.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions
a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà definitiva sense necessitat
de cap altre tràmit.
Quart.- Aprovar el contingut del conveni d’expropiació de mutu acord entre
l’Ajuntament i les senyores Rosa i Josefa Rossell Campajó, que obra a l’expedient.
Cinquè.- Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a
la relació abans aprovada, per un import de 148.961,22 euros, amb càrrec a l’aplicació
210 151 62200 del pressupost municipal vigent.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Se'ns presenta
aquesta proposta per expropiar l'edifici del costat de l'Ajuntament.
És cert que aquest edifici estava afectat des de feia força temps. Des de les Normes
Urbanístiques anteriors al Pla General.
Tot i així, al desembre del 2012, les germanes Rossell ens van fer una petició, quan la
CUP tenia l'alcaldia de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Aquesta petició anava en la
línia de poder treure l'afectació per poder rehabilitar l'edifici i poder-lo conservar dins

de la propietat familiar. Aquesta va ser una petició que ja havien traslladat a diferents
governs al llarg dels anys. També ens van manifestar la seva voluntat de resoldre
aquest tema el més ràpidament possible.
Nosaltres, en aquell moment, des del Govern, al desembre del 2012 vam realitzar una
consulta al Departament d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per saber si es
podia treure l'afectació d'aquest habitatge, per intentar donar resposta favorable a la
petició que ens havien traslladat les germanes Rossell. I també volíem saber si, en el
cas que es pogués fer, quines condicions ens posarien des del Departament
d'Urbanisme.
La resposta, que devia ser cap al maig o juny del 2013, va ser força satisfactòria,
perquè se'ns va dir que es podia treure l'afectació d'aquest habitatge sempre i quan
s'aconseguís un altre terreny, dins del cas urbà i proper a aquest, per destinar-lo a
equipaments municipals, de tal forma que es podria intercanviar un terreny per un
altre.
Ens ha estranyat no trobar aquests documents a l'expedient d'aquesta proposta, ja que
també en formen part, són document importants i estan en poder de l'ajuntament.
Arribat aquest punt nosaltres vam començar a fer gestions per trobar un altre terreny
alternatiu i vam tenir diferents contactes amb propietaris de terrenys similars a aquest,
i molt propers a aquest, que poguessin ser destinats a equipaments públics. Fins i tot
hi havia unes converses que havien anat progressant i que significava intercanviar els
terrenys municipals de l'avinguda Sant Jordi, aquells terrenys urbanitzables que vostès
van permutar per una zona verda, per aquest nous terrenys i, així, poder donar
resposta positiva a les germanes Rossell en la seva petició de treure l'afectació que hi
havia sobre la seva propietat. També volem aprofitar per dir que aquests nous terrenys
eren ideals per poder fer habitatges socials.
Malauradament tota aquesta gestió no va poder progressar perquè es va produir la
moció de censura. Així, hem d'entendre que la moció de censura va perjudicar, com en
tantes altres coses, aquesta gestió urbanística.
Evidentment que hauria estat molt més fàcil dir-li a la família propietària, en la primera
conversa, que no hi havia res a fer i que se les compensaria econòmicament, però la
nostra prioritat va ser intentar satisfer a la família i no penalitzar les arques municipals
amb una despesa de 148.000 euros. De tal forma que tothom hi hauria sortit guanyant.
Ara veiem que la postura d'aquest Govern no ha estat aprofundir en la solució que
se'ns va donar des del Departament d'Urbanisme, sinó en buscar una solució més
fàcil, i més mercantil, obviant la part emotiva familiar, donant diners a canvi d'aquesta
propietat.
D'aquesta operació podem dir que al poble li costarà 148.961,22 euros. Que aquests
euros sortiran del 10% d'aprofitament urbanístic de la parcel·la de Ca l'Espàrrec, que
són 150.325,32 euros, i que els ha pagat l'empresa Aliseda a l'Ajuntament en data 11
de març del 2015.
Nosaltres no ens hi oposarem a aquesta proposta ja que, entenem, finalment el que
s'ha de fer es resoldre un maldecap important que tenia la família amb aquesta
propietat afectada des de feia temps. Podríem entrar a qüestionar el preu, si és el preu
just o si els hi pertocava cobrar més a la família. Però ja s'ha arribat a un acord. Per
tant, res a dir.
I al final, aquesta és la qüestió important: que s'ha arribat a un acord i que es resoldrà
el problema, tot i que nosaltres pensem que s'hauria hagut de treballar una mica més
per aconseguir una solució molt millor per a tothom, per a la família i per al poble, però
entenem que s'ha optat per la via fàcil.
Per tant, el nostre vot serà d'abstenció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquest és un tràmit purament
administratiu, però també hi ha una vessant sentimental per la a família i una vessant

econòmica per a l’Ajuntament; considera que aquí hi ha hagut un benefici mutu, el
preu es podria haver gestionat d’una altra manera, però es volen centrar en el tema del
benefici pel poble, i li hagués agradat haver tingut més informació. Diu que hi votaran a
favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la gestió del planejament
urbanístic sempre té pros i contres i s’ha de mirar el global de la població mirant els
drets individuals; ja en les Normes Subsidiàries la propietat de les senyores Rossell
quedava molt petita al costat de l’Ajuntament i en el Pla General això es va mantenir
per donar lloc a la Sala Municipal; per tant, la part sentimental ha de tenir un valor,
però també l’interès general. Ell, en els últims anys, també han parlat amb aquesta
família, i el que volien era, solucionar el problema, es va parlar de la permuta al seu
moment, però tocar el Pla General per interessos particular pot perjudicar a tothom i
s’ha optat per aquesta solució. Diu que hi votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que es proposta per mutu acord, que és una bona notícia per la
col·lectivitat d’Arenys de Munt, perquè disposar d’una zona d’equipament al costat de
l’ajuntament ofereix moltes possibilitats de futur, des de facilitar sortides d’emergència
de la Sala Municipal, fins a accessos a futures ampliacions de la casa consistorial, o
un passatge per connectar amb el carrer de les Flors. Respecte el que ha escoltat en
intervencions anteriors, l’Alcalde considera que els electes no som ningú per parlar de
sentiments d’altres persones, que tots nosaltres esclaus de les nostres paraules i
amos dels nostres silencis; aquest tema ha estat com un trencaclosques, ha estat
pendent de resoldre des de fa molts anys, i ara finalment aquest govern ho ha resolt
combinant-t’ho amb la gestió urbanística a la UA-10 Can Globus, perquè al final
l’Ajuntament serà propietari de les masies de Can Globus i d’aquest equipament
adjacent a la casa consistorial gràcies al percentatge d’aprofitament urbanístic. Sobre
la valoració, diu que l’ha feta la mateixa arquitecta que les parcel·les de l’avinguda
Sant Jordi, aplicant la mateix normativa i els mateixos criteris. I acaba agraint, de nou,
la voluntat d’entesa i de col·laboració de les germanes Rossell, i si en un futur esdevé
un passatge que connecti la Riera amb el carrer de les Flors, es compromet a
proposar a la Comissió del Nomenclàtor que porti el nom de Passatge Rossell
Campmajó.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i
PP; i quatre abstencions dels regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del
grup CUP.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, llegeix la proposta de la Comissió
Informativa següent:
“Vist que el Ple de data 10 de juliol de 2014 va aprovar el Reglament regulador
d’utilització dels edificis municipals d’Arenys de Munt el qual ha estat publicat al BOP
de data 19 de setembre de 2014.

Vist que aquest Reglament contempla les condicions a complir per part dels usuaris i
entitats, derivades de l’ús dels edificis de titularitat municipal, definint drets i
obligacions en el marc de la normativa vigent.
Vist que des del passat mes de desembre de 2014 hi ha un nou espai municipal,
ubicat a l’escola Sant Martí, i que rep el nom d’Espai Catà, el qual pot ser utilitzat
públicament.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament d’utilització dels
equipaments municipals d’Arenys de Munt segons el següent detall:
-

Afegir al Capítol 1, Article 1. Objecte Espai Catà, a la relació d’equipaments
objecte del reglament.
Afegir a la Secció 2a. Un apartat titulat NORMES ESPECÍFIQUES ESPAI
CATÀ, amb el següent text:
1. Article 31. Horari d’utilització de l’Espai Catà
La disponibilitat d’aquest espai quedarà limitada a les tardes de dilluns a
divendres, a partir de les 19 hores i els dissabtes, diumenges i festius,
en qualsevol horari, matí o tarda-vespre.
L’aforament de l’Espai Catà és d’un màxim de 50 persones, que es
veurà reduït en funció del tipus d’acte i mobiliari que tingui associat.
Per a la realització de qualsevol esdeveniment, la porta exterior ha
d’estar en posició oberta (les dues fulles).
El mobiliari que hi ha fixe és el d’una biblioteca infantil: per tant, pot no
adequar-se a les necessitats de l’acte a realitzar-hi.
S’haurà de respectar el contingut bibliogràfic que hi ha a l’espai, i en
cap cas no es podrà fer cap consulta ni retirar cap llibre.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant un termini de trenta dies al BOP, al
tauler d’edictes i al web municipal per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions o suggeriments al mateix.
Tercer.- Que en el cas que no hi hagi reclamacions o suggeriments aquesta
modificació del reglament esdevindrà definitiva i es realitzarà la publicació íntegra de
la mateixa al BOP a partir de la qual, entrarà en vigor.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Avui ens presenten
una modificació del reglament regulador dels edificis municipals per tal d’incloure-hi
l’”Espai Catà”, l’antiga casa del conserge de l’Escola Sant Martí que s’ha rehabilitat i
s’ha adaptat com a biblioteca escolar i espai polivalent. L’estudi i viabilitat d’aquest
projecte es va iniciar amb la CUP a govern, el maig de 2013, i celebrem que a dia
d’avui ja el tinguem enllestit.
Òbviament els donarem suport perquè entenem que ha de constar com un edifici
municipal més i afegir-lo a la relació que ja existeix. Tot i així, la utilització de l’espai
ens sembla massa restrictiva, si més no, això es desprèn del vocabulari utilitzat quan
parla de “disponibilitat limitada”, que “l’espai pot no adequar-se a les necessitats de
l’acte a realitzar-hi”, que “en cap cas no es podrà fer cap consulta del material
bibliogràfic”… Haguéssim trobat molt més adequat fer una proposta en positiu i no

explicar només les limitacions, sinó les prestacions i característiques que té l’espai, si
el que volem és que sigui un espai més a disposició de les persones.
Amb tot, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt tenen clar que hi
votaran a favor i pensa que les condicions del reglament es podran millorar de cara al
futur.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
4. MOCIÓ DEL GRUP CIU A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA.
El regidor Sr. Molons llegeix el text següent:
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant
el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball
per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos
obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos
psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del
treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una
disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a
17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat
espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi
dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui
fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada
provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.
El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En
definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, aquesta
organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es
desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 1920h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en
què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què
cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió

productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat,
hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i
privats, sense perjudici de què es reconeguin després determinades situacions de
flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i
privades que els puguin permetre.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- L’Ajuntament d'Arenys de Munt dóna recolçament als promotors de les
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un
moment concret en el temps.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta resolució a l’ACM, la FMC i la iniciativa per a la
reforma horària a info@reformahoraria.cat.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Com ja s’ha dit el
canvi d'horari d'estiu respon a la mesura que porten a terme una vuitantena de països
a tot el món per a reduir el discutit argument del consum global d'energia. En teoria,
l'avançament i l'endarreriment del rellotge a la tardor i a la primavera ha de fer coincidir
el començament de la jornada laboral amb les hores de llum.
L'horari d'estiu es va inventar l'any 1895, però no va ser fins el 30 d'abril del 1916 que
es va implementar per primera vegada a Alemanya, en plena Primera Guerra Mundial,
per tal d'estalviar carbó. Des d'aleshores, diversos països l'han anat implementant,
particularment des de la crisi del petroli del 1973, per tal d'aprofitar diuen la llum diürna
i estalviar així energia però tenim arguments més humans i socials per a discutir-ho.
Des de la CUP estem d’acord i donarem suport a aquesta moció ja que volem lliurar
d’una vegada per totes el país d'herències franquistes. Ja que recordem que anem
una hora per sobre del nostre meridià (el de Greenwich) i que va ser el règim
franquista qui la va canviar per anar en la mateixa franja horària de l'Alemanya nazi.
Cal ser conscients que molts dels problemes que encara patim són per culpa d'aquest
període dictatorial i del qual encara n’estem patint les conseqüències, tot i viure en una
suposada democràcia.
Els horaris espanyols van ser pensats per a circumstàncies com la pluriocupació de la
postguerra: el matí de feina es va allargar fins dues hores més enllà de l'hora

tradicional de dinar, i la tarda laboral va continuar fins passada la posta de sol.
Entremig, dues hores per al descans normalment de l’home, i qui no tenia jornada
partida podia fer hores extres al capvespre. Amb tothom tan ocupat vàrem tenir doncs
40 anys de franquisme i tots callats.
Si aquest horari es va mantenir tant de temps sense que se'n ressentís la demografia
va ser perquè els treballadors disposaven, dins de casa, d'una criada-cuineramainadera de franc. Què no podríem fer ara si, en acabar la feina, ja ho tinguéssim tot
fet: el plat a taula, la roba neta, fills banyats i enllitats... No ens caldria pas conciliar
res: ni la feina amb la família, ni l’ofici de fora de casa amb les feines de la llar. Que
aquest sistema funcionava ho sabem perquè, al llarg de la història, ho han provat
generacions i generacions d'homes i els ha anat prou bé. Fins que ha deixat de
funcionar.
Quan les dones es van incorporar al mercat laboral, va començar el problema de la
conciliació laboral i familiar. Davant un canvi social tan gran, en lloc d'adaptar els
horaris al canvi, que seria la solució racional, es va voler encaixar el canvi forçadament
en un horari pensat justament per a perpetuar les coses. I les empreses pensant com
arreglar-ho: que falla amb les dones? Es van plantejar; i si els facilitem jornades
reduïdes acompanyades de sous reduïts o fins i tot més imaginatives però no gaire
llunyanes per què no els propiciem congelacions d’òvuls... Res no encaixa ja que es
dóna per fet que es podia canviar tot sense canviar res: vols treballar, se li diu a la
dona?, doncs n'ets ben lliure, però les coses són com són. “O lo tomas o lo
dejas”,venia a dir-se.
Des de la CUP no veiem perquè ha de ser menys justificat o complicat actualitzar els
horaris laborals que no pas obligar a canviar els despertadors de tota la població dues
vegades l'any per un estalvi energètic discutible. No és lògic que ens prenguem tantes
molèsties per un bé econòmic i no prendre’ns-les per un bé social.
Per altra banda l'Estat espanyol té la jornada laboral més llarga de l'Europa 'civilitzada'
i la menys rendible en comparació a d’altres països. Nosaltres entenem que a l'hora
d'anar per feina, no hi ha res pitjor que tenir força hores per fer-la, sobretot si s’acaba a
les 8 del vespre.
Un altre recurs sovint utilitzat i tòpic és el del caràcter mediterrani (cafè, sobretaula,
cigarret, becaina ...) Però com que a final de mes cobres igual, és possible que allò
que no acabis avui ho puguis acabar demà però... en hores d’oficina, òbviament.
Per això reitero, des de la CUP, donarem suport a aquesta moció.”
El Sr. Alcalde diu que avui ha aprés que l’horari d’estiu va començar el 1916.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Aquesta és una
moció senzilla que bàsicament el que diu és que canviem l’hora, que ens adaptem a la
situació geogràfica, ja que això comportaria avantatges d’aspectes econòmics,
laborals, familiars, etc, així com una disminució del consum energètic.
Segurament així no hauríem de fer tants canvis regularment.
Entenem que és una proposta que en cas de dur-se a terme té molts beneficis, i
entenem també que es tracta d’una situació anòmala degut a una situació política més
que funcional.
En tot cas, sabem que l’actual ús horari prové d’altres temps i amb uns canvis més
aviat d’alineació amb uns usos horaris del centre d’Europa i en aquest cas el que es
demana és que hi hagi una actualització per Catalunya i crec que fora bo demanar-ho
també pel conjunt de l’Estat espanyol.
Tenim uns horaris laborals insòlits respecte de la resta del món. Si a la majoria
d'indrets la gent plega de treballar a les cinc de la tarda, les nostres jornades
acostumen a allargar-se fins al vespre. I això no ens fa pas ser més productius, ans al
contrari.

'Als anys seixanta, durant el franquisme, la pluriocupació i el desenvolupament van fer
córrer els horaris de dinar i sopar (de la una a les tres i de les set a les nou) perquè els
homes havien de portar un segon sou a casa o fer hores extres. No és pas qüestió de
clima: a Itàlia, Portugal, Grècia o França sopen a les set.'
'L'horari de la feina és fonamental, però també cal tenir en compte els horaris culturals,
els dels espectacles esportius, el "prime-time" de la televisió, els horaris comercials,
els escolars… i buscar una sincronització perquè ens vagi millor',
Amb l'objectiu d'establir uns horaris més racionals i fins i tot més sans, va néixer la
iniciativa 'Ara és l'hora'. Els promotors van portar tota l'argumentació al Parlament de
Catalunya perquè una comissió d'estudi es fes càrrec i, després, administracions
públiques, empreses i sindicats s’avinguessin a fer el canvi.
Es tracta de racionalitzar i consensuar amb tothom per una qüestió que ens beneficia a
tots i a totes.
Per tant, el PSC votarà a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Catalunya es troba en
un context de transformacions socials i polítiques ocasionada pel procés sobiranista.
La creativitat i la innovació que ha portat el procés fa que aquesta iniciativa que avui
porten a ple, pugui ser molt més viable.
Els canvis sovint fan por i les resistències que pot originar una reforma horària es
poden veure reduïdes si es canalitza en el marc de l’impuls de la Catalunya lliure que
estem construint i que ben aviat veurem.
El Govern de la Generalitat s’ha compromès a impulsar aquesta reforma horària amb
el consens global entre partits i agents socials per tal que es pugui concretar
legislativament aquest estiu mateix. D’aquesta manera adoptarem l’horari laboral amb
la resta de països del món. Clarament cal desfer-se de la rèmora que representen els
horaris actuals que tenen el seu origen en el "desarrollismo" franquista i associar la
reforma a l’impuls de la nova etapa com a país.
Per tant, la Catalunya que ve requereix de noves estructures que permetin
principalment fer que la ciutadania millori la seva qualitat de vida i conciliar la vida
familiar i la vida laboral. Aquests canvis contribuiran a millorar la productivitat en el
treball, el comerç, l’educació, l’oci, etc. i per tant, augmentaran també els beneficis per
la nostra salut.
Hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen afegir en aquest punt que ens
trobem en un dilema cultural, social i laboral, s’han d’optimitzar recursos, i uns diuen
que s’han de mantenir els horaris i d’altres que s’han de modificar; és cert que el cas
productiu, que mica en mica s’implanta, és l’horari a torns; els grans canvis per
administrar millor l’economia tenen un procés i sabem d’on venim, però també cap a
on anem, i el que volen és una major producció amb menys cost, en el camp social,
tenir major vida familiar o privada; en el tema del canvi d’hora s’ha de ser prudent i no
dir que només és aquesta la manera correcta, ja que hi ha opinions en diversos
sentits, i s’ha d’arribar a un gran pacte de benefici mutu. S’abstindran.
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 N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,
En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, CUP i
PSC; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

5. MOCIÓ DEL GRUP CUP DE REBUIG A LA GEOENGINYERIA ORIENTADA A
MANIPULAR EL CLIMA.
La regidora Sra. Vázquez llegeix el text següent:
“Des de fa més d'una dècada s'estan portant a terme fumigacions aèries clandestines
al nostre país, per avions fora del control oficial de radar. Aquestes fumigacions
s'executen en el marc de programes de geoenginyeria orientats en la lluita contra el
canvi climàtic.
En realitat aquestes accions el que busquen és la manipulació del clima i de les
comunicacions globals mitjançant el control de l'estratosfera i de la ionosfera amb
objectius militars, actes prohibits per llei des del 1977.
La manipulació del clima comporta la capacitat de crear boires, núvols, pluja,
tempestes i altres efectes atmosfèrics. Però també pot desfer la boira, els núvols,
impedir pluges i produir sequeres perllongades, provocant el trencament dels recursos
hídrics del país. Es tracta d'un control total dels recursos essencials d'un territori: els
aliments i l'aigua.
La destrucció dels patrons naturals del clima té conseqüències catastròfiques per a la
vida al planeta, portant-nos cap a un punt de no retorn. L'ús de productes tòxics en
l'atmosfera com les sals d'alumini, bari, titani i torí, de matèria orgànica, de fibres o de
nano-materials, intoxiquen el nostre aire, aigua i tota la cadena alimentaria, afectant a
la nostra salut. L'alumini i el bari són elements neurotòxics i se'ls relaciona amb
malalties com l'alzheimer i el parkinson. Però també redueixen les collites i delmen els
boscos. Casualment Monsanto ja està venent llavors transgèniques i arbres resistents
a l'alumini i a l'estrès hídric.
La manipulació del clima, com a arma de guerra, forma i ha format part de la política
exterior dels Estats Units a través de la OTAN i de les Nacions Unides i està sent
portada a terme a nivell global des de fa més d'una dècada, sense coneixement ni
consentiment de la població civil i menyspreant el més elemental principi de precaució.
Aquests fets s'estan ocultant a la ciutadania impedint un debat públic. Un debat públic
que tenim perdut per endavant. I, mentre s'elabora un marc legal dintre del context
oficialitzat del canvi climàtic que els hi permetin operar dins de la legalitat, els governs
neguen que aquests fets estiguin passant. Però els ciutadans, abandonats per les
institucions que els han de protegir, com l'Estat o l'Exercit, es veuen abocats a actuar
en la seva pròpia defensa.
Com a conseqüència de tot el que s'ha explicat, el passat 8 i 9 d'abril del 2013, avui fa
dos anys, la societat civil europea va portar la denúncia de tots aquests fets al
Parlament Europeu, presentant una petició formal el 13 de maig per demanar una
investigació independent sobre aquest tema. És en aquesta perspectiva que es cerca
el recolzament social i institucional, especialment dels ajuntaments, dins del seu àmbit
competencial, per posar fi a aquestes pràctiques il·lícites i destructores.
Considerant la gravetat dels fets que s'estan produint; considerant que s'estan violant
drets fonamentals de les ciutadanes i dels ciutadans, com la seguretat i la salut
pública; considerant la petició presentada al Parlament Europeu el 13 de maig del
2013 i els seus fonaments de fet i de dret; considerant que aquesta no és una qüestió
ideològica sinó d'interès general, la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rebutjar les pràctiques de geoingenyeria global i les fumigacions clandestines
aèries sobre el nostre territori, dins del marc competencial del nostre Ajuntament, de
protecció dels recursos municipals i dels nostres vilatans.

Segon.- Subscriure, davant del Parlament Europeu, en els seus propis termes, la
petició presentada per Terra SOS-tenible, Skyguards i Alternativa el 13 maig 2013, per
a què es realitzi una investigació independent dels fets denunciats.
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, així com a
tots els seus grups polítics, així com a la Mesa del Congrés dels Diputats i del Senat i
a tots els seus grups polítics, a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència perquè es
faci arribar al conjunt de municipis de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta.
Quart.- Enviar còpia d'aquests acords a l'associació promotora d'aquesta iniciativa
Terra SOS-tenible i la seva plataforma ciutadana contra la geoingenyeria:
www.guardacielos.org.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció els estudis que
s’han fet de plataformes sobre bioingenyeria han donat com a resultats que pot haver
algun perill, i ells s’abstindran, perquè no creu que un mateix país perjudiqui als seus
vilatans i ho troba estrany; sí que s’han fet proves, però no se sap a on arribaran
malgrat les estadístiques donades per aquestes organitzacions que no es poden
comprovar des del punt de vista local.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La manipulació a
gran escala del medi ambient terrestre, coneguda com a GEO enginyeria o enginyeria
climàtica, pot oferir solucions per refredar el planeta o per reduir els nivells de diòxid de
carboni de l'atmosfera.
Interferir deliberadament en la naturalesa implica grans riscos, alguns investigadors
creuen que si les concentracions de carboni en l'atmosfera aconsegueixen un nivell
crític, la geoenginyeria podria ser l'única manera de prendre el control del clima.
Les tècniques de Gestió de Radiació Solar busquen retornar els rajos del sol a l'espai.
Però els científics són conscients que aquestes tecnologies encara es troben en les
seves primeres fases de desenvolupament i no han estat provades a escala global.
D'altra banda, altres experts creuen que els esforços haurien de concentrar-se en les
formes conegudes per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Al llarg de la història humana les tecnologies d'una generació van crear problemes per
a la següent. Hem de trobar una forma de manejar això, és part de l'evolució de la
societat.
Fa anys que es va començar a crear consciència de la manipulació del clima.
I fa uns quants anys es van començar a presentar mocions a nivell local ja que la
influència en la salut de les persones sembla que cada vegada és més incident.
En l’actualitat hi ha Científics Climàtics que adverteixen que la geoenginyeria pot
provocar fins i tot una guerra nuclear.
Estem a favor, doncs, de la investigació per saber el nivell d’influència en la vida
quotidiana i de la transparència informativa.
Per tot això votarem a favor.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Hi estem completament
d’acord i hi votarem a favor.”
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 N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,

En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, CUP i
PSC; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL
6. PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL GRUP ERC DE
SUPORT AL FULL DE RUTA DEL PROCÉS SOBIRANISTA CATALÀ.
El Sr. Alcalde diu que en aquest tema no hi ha votació i que cada grup pot manifestar
la seva postura, que en primer lloc va ser una moció però que els Serveis Jurídics van
informar que seria millor que tingués forma de declaració per ajustar-se al corpus
jurídic.
La regidora Sra. Vila llegeix el text següent:
“Atès que el 30 de març, ERC, CDC, Òmnium, l'ANC i l'Associació de Municipis per la
Independència han signat el preacord sobre el full de ruta conjunt a seguir per part
dels partits sobiranistes a les eleccions del 27 de setembre.
Atès que el text acordat afirma que els partits que el subscriguin deixaran clar "com a
punt primer i destacat" del programa electoral de les eleccions del 27-S que "votar-los
és un pronunciament favorable a la independència de Catalunya" i fixa el caràcter
plebiscitari dels comicis per part de les llistes independentistes i fixa un termini de 18
mesos com a màxim per proclamar "el nou estat o república catalana".
Vist que els compromisos que s'assumeixen en el full de ruta són el pronunciament
clar a favor de la independència, però també amb "la recuperació de l'estat social" i
amb "la regeneració democràtica" i que si les forces polítiques signants de l’acord
obtenen una majoria suficient s'haurà de redactar una Constitució "a partir d'un procés
constituent obert" en un període de deu mesos i en paral·lel se seguiran creant i
posant en funcionament "les estructures necessàries del nou estat".
Vist que el nucli de l'acord són els "actes de sobirania" que es faran a partir de les
eleccions i que el procés després de les eleccions del 27S no quedarà en cap cas
supeditat a la vigència jurídica o a eventuals impugnacions de la declaració del nou
Estat.
Vist que l’acord preveu, després de les eleccions, l’inici d’un període de 18 mesos per
negociar amb l'Estat espanyol els actius i els passius, negociar amb les instàncies
internacionals el reconeixement de l'Estat català i mantenir "una actitud expectant
respecte a l'alternativa d'un referèndum vinculant" sobre la independència, i que el final
del procés passaria per l'aprovació de la Constitució, com a pas immediatament
anterior a la "proclamació de la independència", i, sobre la base del nou marc,
s'escolliria un nou Parlament i es negociarien noves formes de relació amb l'Estat i la
UE.
Atès que la majoria de veïns i veïnes d’Arenys de Munt ens hem manifestat
repetidament a favor de la independència de Catalunya.
Per tot l'exposat anteriorment, les regidores i els regidors d'Esquerra Republicana de
Catalunya proposen al Ple declarar:

Davant l’acord del Full de ruta unitari del procés sobiranista català, l’ajuntament
d’Arenys de Munt vol manifestar la seva satisfacció per l’acord entre les forces
polítiques, que farà possible el caràcter plebiscitari de les eleccions del 27S en les que
el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
El seu compromís en impulsar la incorporació d’altres forces polítiques i entitats en el
full de ruta cap a la sobirania nacional, amb la voluntat de construir noves majories per
un nou país, i per compartir el projecte de lluita contra la corrupció i per la justícia
social i la igualtat d'oportunitats.
La seva crida a la ciutadania a què participi de manera activa en el procés i converteixi
les eleccions municipals del 24 de maig en la primera volta del 27S, per tal de forjar un
nou poder local que construeixi el nou país de baix a dalt.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens sap greu aquesta
Declaració que presenta en exclusiva ERC d'Arenys de Munt per donar recolzament a
un full de ruta que ha signat una minoria dels actors polítics que haurien d'acabar
formant part del procés definitiu del nostre país cap a la independència i cap a la
nostra llibertat.
També ens sap greu com s'ha presentat aquest document, sense informar-ho
prèviament i trobant-nos la informació directament a la Comissió Informativa, però el
document que avui es presenta a Ple el vam rebre aquest dimarts passat, fet que ens
ha impedit estudiar-lo i presentar propostes al mateix. Nosaltres considerem que el
procés que hem engegat hauria de ser un procés seriós i meticulós per anar avançant
cap a la independència incorporant el màxim d'actors polítics i socials de tot el país.
Però també del nostre municipi.
En aquest sentit, a Arenys de Munt tenim una Mesa pel Dret a Decidir en la qual hi
participen més actors que no només els partits polítics que avui hi ha en aquest Ple.
És en aquesta Mesa pel Dret a Decidir d'Arenys de Munt a on s'hauria hagut de portar
aquesta proposta per aconseguir més suports i per potenciar i revitalitzar la mateixa
Mesa.
Per tant, no podem estar d'acord en les formes que ha utilitzat ERC per presentar
aquesta Declaració, en la qual hauria d'haver un consens ampli, però que s'acaba
convertint en un instrument electoralista de partit. No sabem que en pensarà CDC
d'aquesta instrumentalització partidista d'un full de ruta que ells també l'han signat i
que ells també l'han treballat.
Des de la CUP entenem que el full de ruta signat per CDC, ERC, AMI, ANC i Òmnium,
anomenat 'unitari' tot i que només és de dues formacions polítiques i de tres
associacions, presenta un esquema obert sobre el qual es pot anar treballant i es pot
anar incorporant el full de ruta que va presentar la CUP el 27 de març. Considerem
que es poden anar compaginant els dos fulls de ruta i que el full de ruta de CDC i ERC
no és una porta tancada. Per tant, presentar-lo avui, aquí en el Ple, potser sí que se li
vol donar aquesta visió de document tancat, en què: o l'acceptes o et quedes fora.
Però tampoc el podem acceptar quan aquesta proposta tanca la porta a la participació
del veritable protagonista del procés d’afirmació de la nostra sobirania: que és el poble
català.
No podem deixar de banda en què ha sigut, un cop més, la pressió de la majoria social
la que ha aconseguit pressionar els partits majoritaris a concretar, mínimament, la
proposta de consecució de la independència demostrant, de nou, que el poble està a
anys llum de la política que governa actualment les nostres institucions i fent visible la
ruptura existent entre representants i representats.
No acabem d'entendre les presses metodològiques per presentar aquest document, ja
que actualment s'està negociant per ampliar, en profunditat, aquest full de ruta en

continguts i en actors. No pensem que sigui seriós intentar tirar endavant un full de
ruta cap a la independència comptant només amb els actors que han signat aquest
document. Per construir majories més àmplies cal també el tacte necessari i
metodològic per construir-les. Un tacte que ERC no ha tingut amb la presentació
d'aquesta Declaració.
Però, per altra banda, tampoc no pot passar per fer públic cada dues setmanes
assajos de full de ruta que exclouen altres actors polítics. I no ho diem per nosaltres,
per la CUP, que ja estem en converses per poder millorar aquest full de ruta, sinó per
una varietat i diversitat d'actors socials i polítics que hauran de ser interpel·lats per
incorporar-se en aquest procés que vol conduir el nostre país cap a la independència i
la llibertat.
Si volem la nostra independència, hem de tenir molt clar que hem d'abastar al màxim
de gruix de la nostra societat i que, ara com ara, encara no el tenim. El que no es pot
fer és realitzar accions de curta volada per aconseguir rèdit electoralista a curt termini.
Unes accions que, no només, no amplien la base social que pugui voler la
independència, sinó que allunya d'aquest objectiu a masses socials àmplies que ens
seran totalment necessàries per aconseguir-ho.
Ens estem jugant el país. No ens estem jugant l'èxit electoralista d'un partit polític. El
27S serà una data transcendental pel país i hem d'actuar amb la màxima
responsabilitat davant d'aquesta transcendència.
D'acord amb el nostre propi full de ruta, d'acord amb els treballs que estem duent a
terme, d'acord amb les perspectives de treball que durem a terme durant aquestes
properes setmanes, amb multiplicitat d'actors i amb aquesta fondària que, entenem
nosaltres, incorpora el nostre full de ruta, metodològicament hem de treballar per
aconseguir una ampliació de carril. En tot aquest procés, no hem de parlar només de
procés sobiranista sinó que també hem de parlar de com incorporem un procés
constituent al procés sobiranista. Per tant, hem de compaginar totes dues qüestions en
un sol i ampli carril. Ens cal una ampliació de l'espai d'acord polític, tal com ja recull el
nostre document de bases, en el qual establíem que, aquell espai polític que havia
d'articular el full de ruta 'final' cap a la independència, no podia només comptar amb
els actors que ara compta sinó que s'hauran d'incorporar molts més actors.
En aquest sentit lamentem aquesta proposta que avui s'ha portat a Ple pel que és
d'excloent cap aquests altres actors que s'han d'incorporar.
Volem afegir que un aspecte que és fonamental per la CUP i ens agradaria que ho fos
també pels partits representats en aquest consistori: és el paper decisiu dels municipis
en aquest procés. Però entenem-ho bé, Arenys de Munt no és l’instrument per aprovar
propostes de partit en un procés de país. Els pobles, viles i ciutats dels Països
Catalans són l’organització social més propera a les persones que han de ser les
protagonistes i les que decideixin. Qualsevol full de ruta, com qualsevol acció política,
ha de nàixer d’aquí, de la societat civil. Al bressol de les consultes no ens agrada que
les propostes ens les donin fetes. A Arenys de Munt, i tots els seus vilatans i vilatanes,
l’hem de fer partícip, l’hem de fer protagonista.
Així és com la CUP ha treballat el seu full de ruta, en assemblees obertes a tothom,
construint des del parer de les persones. Ara ens agradaria que els representants
polítics dels arenyencs i arenyenques seguissin aquest camí. Volem veure reflectit
Arenys de Munt en qualsevol proposta que surti d’aquest Ple, volem veure reflectit el
parer d’Arenys de Munt en el procés per a la construcció nacional. I no es pot fer si no
és des de l’obertura a tots els seus representants i el diàleg que inclogui les seves
entitats, organitzacions i persones. L’únic mandat vertical que podem admetre és el
que és vertical des de la societat cap al Parlament i no a l'inrevés.
Per tot això, lamentant-ho molt, no podem donar recolzament a aquesta declaració.
Tot i que ens agradaria molt i demanem, com ja ho hem fet en la Junta de Portaveus
que es retiri de l'Ordre del Dia aquesta Declaració per poder-la treballar millor, en

l'àmbit de la Mesa pel Dret a Decidir d'Arenys de Munt, per poder incorporar molt més
actors polítics i socials i presentar-la quan sigui el moment just i adequat dins del
procés d'independència que estem vivint.
La nostra proposta és posar sobre la Mesa pel Dret a Decidir d’Arenys de Munt totes
les iniciatives existents i treballar per un denominador comú exercint el diàleg
constructiu buscant plegats el millor mecanisme per a incloure també la veu i la
participació de les vilatanes i vilatans. Si el que es pretenia era que Arenys de Munt fos
l’exemple d’alguna cosa, aquest és el millor exemple que podem donar: l’obertura, la
participació i el diàleg. Treball i mètode sense escenificacions institucionals.”
El Sr. Alcalde diu que és una llàstima que en les declaracions institucions no hi hagi
debat, perquè hi hauria molt a dir.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que ja és coneguda la seva opinió i que
no es manifestarà.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que com han fet sempre, el seu
posicionament continua essent en contra.
7. INFORME SOBRE EL MARC PRESSUPOSTÀRI 2016-2018.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, comenta el Decret d’alcaldia núm. 58/15,
de data 23 de març de 2015, sobre aquest marc i que la part dispositiva del mateix és
la següent:
Primer.- Aprovar el Marc Pressupostari pel període 2016-2018, que s’adjunta com
annex i que inclou l’objectiu d’estabilitat i del deute, i el qual es resumeix en les
següents previsions per anualitats:
2015
6.399.359,49
6.609.359,49
210.000,00

2016
6.043.143,95
6.659.097,49
615.953,54

2017
5.783.087,23
6.794.084,76
1.010.997,53

2018
5.877.812,47
6.923.689,43
1.045.876,96

DIFERENCIA

403.956,92
883.956,92
480.000,00

857.327,42
857.327,43
0,01

265.000,00
275.000,00
10.000,00

265.000,00
275.000,00
10.000,00

DIFERENCIA

6.803.316,41
7.493.316,41
690.000,00

6.900.471,37
7.516.424,92
615.953,55

6.048.087,23
7.069.084,76
1.020.997,53

6.142.812,47
7.198.689,43
1.055.876,96

DESP finançament ORDINARI
INGRESSOS ORDINARIS (sumat cap 7 q finança cap 9)
DIFERENCIA
DESP finançament AFECTAT
INGRESSOS CAPITAL

TOTAL DESPESES
TOTAL INGR

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al primer Ple que es celebri pel seu
coneixement, així com a la Intervenció municipal a fi i efecte de que trameti el Marc
Pressupostari davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
8. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 48 a la 70, ambdues
incloses, des del 9/03/15 a l’1/04/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4

-

Resolucions en matèria de contractació: 5
Resolucions en matèria de medi ambient: 2
Resolucions en matèria d’organització: 2
Resolucions en matèria de compliment de sentències judicials: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/03/15 i l’1/04/15, en matèria
de:
-

Governació i mobilitat: 2
Urbanisme: 4
Joventut: 1 (de 18/02/15)

URGÈNCIA
Posada a votació la inclusió d’aquest punt, s’aprova per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Camps, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra, dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i En Ramon Planas i Freixas, regidors dels grups CUP i PP.
Està fora de la sala la regidora del grup CUP, Sra. Flores.
El regidor Sr. Jiménez diu que hi voten en contra perquè aquesta moció podia haver
passat a la Comissió Informativa i a l’ordre del dia del Ple i no entenen la urgència.
S’incorpora a la sala la regidora Sra. Flores.
A continuació la regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA
Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Seguretat Ciutadana contra la
qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats
penalistes i nombroses organitzacions socials.
Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes
lleus, greus o molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els
600.000 €, barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes,
amb l'assistència a manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb
la deguda autorització.
Atès que, el Govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel què fa
als drets civils i llibertats ciutadanes que la llei ja existent.
Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de
les infraccions penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat
Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu,
greu o lleu.
La discrecionalitat que li atorga a l'Administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada
quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als
600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes
ciutadanes, defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un
procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les

mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics
bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a
drets fonamentals.
Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del
15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots
els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir
amb un agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una
actuació il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una
concentració de protesta per una detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser
sancions administratives, la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que
demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei,
ens indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana
en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica
de la seguretat.
Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i
manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela
judicial efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de
vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició
expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i el
rebuig als intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l’abast d’aquests
drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives legislatives.
Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la
protecció de la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera
arbitrària i injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política
dels ciutadans.
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats
públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral,
amb educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials,
amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la
prevenció.
Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i
creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és
inadmissible en un entorn democràtic.
Per tot l'anterior, proposem els següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol la retirada de la Llei de Seguretat
Ciutadana.
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat
restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les
reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals,
vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament
competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a què els funcionaris públics dels cossos policials
siguin instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.
Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i
manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici
d'aquests drets.

Cinquè.- Proposar la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor
de la Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en
una democràcia.
Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats
municipalistes existents i a les entitats socials de la Vila.
Setè.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Radio Arenys de Munt), així com facilitar els
instruments de divulgació d'altres propostes sorgides des de la pròpia ciutadania i/o
entitats de la Vila.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP rebutja
l’espiral repressiva de la Llei de Seguretat Ciutadana espanyola.
Des de la CUP volem mostrar el nostre absolut rebuig a qualsevol intent d’avançar en
l’espiral repressiu del Govern espanyol. Aquesta normativa ja ha estat àmpliament
utilitzada per perseguir a la dissidència els darrers anys: la primavera valenciana,
antifeixistes de Barcelona i Salt, el 15M, les protestes a l’Hospital del Mar,
mobilitzacions en el marc de les vagues generals, estudiants de la UAB i fins i tot
diverses associacions de veïns són alguns dels exemples de l’ús polític repressiu
d’aquesta norma.
Així mateix, volem denunciar que aquesta reforma no és una iniciativa únicament del
Ministre de l’Interior, sinó que des del govern de CiU i especialment el Conseller
d'Interior s’ha exigit constantment l’enduriment de la llei per perseguir la dissidència
política. No en va, el Departament d’Interior ha estat pioner en l’espiral repressiu per
via administrativa, cosint a multes a centenars d’activistes per participar en
mobilitzacions al carrer.
La reforma d’aquesta llei va directament lligada amb l’enduriment paral·lel del Codi
Penal que també ha anunciat el Govern espanyol. La supressió de les faltes suposa
traslladar aquestes infraccions penals o bé a delictes, amb penes molt més altes, o a
sancions administratives. Amb aquest canvi s’obliga als ciutadans sancionats a ser ells
qui recorrin a la justícia per a la tutela dels seus drets, amb el cost que això suposa
especialment des de l’aprovació de les taxes Gallardón. D’altra banda, la sanció
administrativa és profundament classista, ja que no té en compte la capacitat
econòmica de la persona, quelcom que si que preveu el sistema de penes multa del
Codi Penal.
En un altre ordre, la reforma de la llei és un nou pas en la recentralització de l’Estat i
de les competències, especialment en detriment dels ens locals. Es suprimeix de
l’àmbit d’aplicació de la norma tota referència als ens locals, en un nou intent de buidar
de l’autonomia local i del marc competencial del que fins ara han disposat.
Finalment, ens oposem i ens oposarem a qualsevol enduriment de les normes i
polítiques repressives, i exigim la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana. Des de
la CUP promourem i practicarem la insubmissió a aquesta i a totes les lleis que
pretenguin reprimir la dissidència política, perquè davant una llei injusta tenim el dret, i
el deure, de desobeir-la.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que la moció l’han rebuda a Junta de
Portaveus i no han pogut investigar, però s’ha presentat a altres pobles i ja tenia un
argumentari preparat, però només vol comentar com repercuteixen les manifestacions
no controlades en les grans ciutats i en el comerç; per suposat que està en contra que
s’instrumentalitzin els cossos policials, però ells apliquen la llei que han jurat respectar,

i pregunta qui són els que estan instrumentalitzant? La moció continua explicant que
tot és dolent, però li pregunta si una família que va a manifestar-se legalment,
prengués mal per no haver fet un control correcte, llavor què diria? S’ataca la llei que
s’anomena mordassa, però es poden comparar dades del passat. Considera que a
nivell municipal hi ha altres punts que són d’interès, però es fan brindis al sòl i no tot
està tan malament, ni d’una manera repressiva, que tots tenim drets i obligacions i
vivim en un món globalitzat i s’intenta implantar una normativa que protegeixi a tots,
però reitera que no és un tema per tractar al Ple. El seu vot serà en contra.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que no aprofundirà massa, que hi
estan a favor, que el Partit liberal europeu ja va aprovar una declaració en aquest
sentit i aquest manifest ha arribat ja a Europa i va molt en la línia del PSC, però des de
la línia liberal demòcrata. Donaran suport a la moció.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
se suma a la moció i rebutja aquesta llei. Demanem la seva retirada i defensem els
drets d’expressió i manifestació i rebutgem qualsevol sanció que limiti l’exercici
d’aquests drets.
La democràcia és expressió i no una restricció de la mateixa.
Hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo diu que pels socialistes hi ha temes cabdals pels quals han
lluitat molt, que defensen el dret d’expressió i recorda les manifestacions davant el
Congrés de Madrid i com van ser tractats els manifestants, que en la seva família han
lluitat molt per aquestes qüestions i no entén com el partit del PP no és sensible a
aquestes qüestions i això també s’ho ha dit al govern l’ONU i han rebut una
comunicació d’ells, però han fet cas omís; sembla que són el partit de la marxa
endarrere, com el cas de la llei de l’avortament, o de la targeta sanitària dels
estrangers i ara espera que també ho facin en aquesta llei.
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 N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,
En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU, CUP i
PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
Així mateix, es dóna compte de:
INFORME DE MOROSITAT PRIMER TRIMESTRE DE 2015
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 019/15
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 31/03/2015
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,

INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 31/03/2015.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació, quan aquest existeix.”
“INFORME DE TRESORERIA
ASSUMPTE
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN
MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2015)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2015) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de
10.690,06 € .
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
31/03/2015

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
31/03/2015

31/03/2015

6

10.690,06 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
INFORME DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE 2015
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES
ENTITATS LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard
en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques han de fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una
metodologia comú i definit en el RD 635/2014, de 25 de juliol.

INFORMO:
Que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament
corresponents al primer trimestre de l’exercici 2015:
Rati Operacions
pagades

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període mig de
pagament)

-2,67

913.742,18 €

-14,11

306.985,87 €

-5,55

“
PRECS I PREGUNTES
9. PREC DEL GRUP PP SOBRE LA RAMPA DE LA PL. DE L’ESGLÉSIA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem a l’Equip de Govern que es supervisi i
es fixin uns mecanismes de control a fi de garantir que tant la rampa que permet
l’accés a la plaça de l’Església així com l’escala lateral que permet l’accés a l’edifici en
què es troba la ràdio local, es trobin en bones condicions pel seu ús, cosa que no
passa a data actual.
Prec: Demanen a l'Equip de Govern que es supervisi i es fixin uns mecanismes de
control a fi de garantir el correcte manteniment tant la rampa que permet l’accés a la
plaça de l’Església així com l’escala lateral que permet l’accés a l’edifici en què es
troba la ràdio local.”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que no saben a quina rampa es
refereix. Si és la provisional, avui s’ha mogut i s’ha recol·locat; si és la de l’Esplai,
també s’ha fixat.
10. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’HABILITI UNA ZONA DE CÀRREGA I
DESCÀRREGA AL PÀRQUING BELLSOLELL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que en la zona
d’aparcament del Bellsollel més propera a la carretera d’Arenys a Sant Celoni, s’habiliti
una zona de càrrega i descàrrega per facilitar l’aparcament als proveïdors dels nostres
comerços locals, donat les queixes rebudes per part d’aquests últims que els hi han
estat manifestades, si menys no mentre durin les obres de la riera.
Prec: Demanem que des d’aquest Govern Municipal s’habiliti la zona de càrrega i
descàrrega anteriorment citada en favor dels nostres comerços locals, si més no
mentre durin les obres de la riera.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment:
“Mirarem la seva petició, però des que es va habilitar el pàrquing del Rial Belsolell amb
zona blava degut a les obres de la riera, no és mai ple, per tant si algun comercial que
vagi a les botigues de la riera el vol utilitzar pot perfectament fer-ho posant el rellotge
horari.

Si la Unió de Botiguers té alguna petició en concret, tant la regidoria de Comerç com la
de Governació estan obertes a parlar del que faci falta.”
11. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA BONIFICACIÓ DE TAXES AL
COMERÇ LOCAL MENTRE DUREN LES OBRES DE LA RIERA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem el per què no s’han acordat
mesures econòmiques a favor dels comerços locals com per exemple la reducció de
les taxes municipals que els mateixos abonen, mentre durin les obres de la riera, que
per sé els hi estan causant ja un perjudici a data actual.
Entenem, que mesures com aquesta farien possible que poguessin pal·liar una mica
l’impacte econòmic que aquesta obra els suposa actualment.
Pregunta: Estan disposats a bonificar part o la totalitat de les taxes municipals que
abonen els comerços locals mentre durin les obres de la riera a fi de pal·liar una mica
l’impacte econòmic que aquesta obra els hi suposa actualment?
En cas afirmatiu, tindrà aquesta mesura caràcter retroactiu?”
El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu textualment: “Durant
l’acte de presentació de les obres d’urbanització de la part superficial de la Riera, en el
qual van tenir lloc dues sessions per a veïns i comerciants, alguns comerciants van
plantejar la idea d’una compensació de la taxa de la brossa. Sobre aquesta proposta
des del Govern municipal vam respondre que estàvem disposats a valorar-la. Malgrat
la predisposició d’aquest govern en compensar aquesta taxa als comerços, cal tenir en
compte que la Llei d’Hisendes locals no contempla aplicar cap bonificació de la taxa de
la brossa als comerços afectats per obres al carrer, en tot cas, només aplicar
bonificacions per raons econòmiques ja previstes en les ordenances fiscals. Per tant,
si la voluntat és trobar un element que serveixi per compensar l’afectació de les obres
amb alguna bonificació, atès que jurídicament no és viable, quedaria una alternativa
que sí permetria ajudar els comerços des d’una perspectiva diferent i que aquests
govern estem treballant-hi.
La proposta que plantegem és iniciar una campanya per ajudar els comerços afectats
per les obres directament amb un criteri de concurrència. Aquesta nova línia de
subvencions tindria com a finalitat donar suport als comerços que la sol·licitin que
estiguin afectats per obres de la Riera, l’import de la subvenció està encara per
determinar però anirà enfocada en actuacions que ajudin a dinamitzar el comerç;
millores d’aparadors, accessibilitat a minusvàlids, rètols, presència en xarxes socials,
etc.
Quan tinguem feta la valoració i l’impacte d’aquesta nova línia de subvenció en el
pressupost municipal, es preveu que es podria disposar de l’aplicació pressupostària i
bases reguladores dins aquest mateix exercici 2015. Cal valorar el grau de compliment
de les previsions d’ingressos i les aplicacions de les quals es podrien generar sobrants
per aprovar la creació d’aquesta nova aplicació pressupostària. Els comerços seran
informats amb prou temps per poder presentar les seves sol·licituds. Serà condició
indispensable que els locals comercials objecte d’aquestes ajudes estiguin situats en
carrers afectats per les obres d’urbanització de la Riera –Rambla Eixample i Rambla
Francesc Macià-.
12. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA MILLORA DE LES ZONES CAL
MORO I TORRENT D’EN PUIG.

El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana a l’Equip de Govern, tenint
compte les injeccions dineràries que aquest ha manifestat haver rebut i que s’han
dirigit a realitzar obres per tot el poble, si existeix la possibilitat de destinar part
d’aquest import a millorar les condicions en què es troba la zona d’accés al carrer de
Cal Moro i polígon del Torrent d’en Puig.
Pregunta: Estan disposats a destinar part de l’import de les injeccions dineràries
rebudes a millorar les condicions en què es troba la zona d’accés al carrer de Cal Moro
i polígon del Torrent d’en Puig?”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que pensa que fa referència al
carrer Roca Rellotger. Diu que són conscients que aquí sí que s’hi ha de fer una
intervenció però n’hi ha d’altres que són més prioritàries; a més, tot el que s’ha fet, ho
ha decidit el Consell d’Urbanisme i allà és on hauria d’haver fet els suggeriments.
13. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE PER QUÈ HA DESAPAREGUT LA
INFORMACIÓ DETALLADA DE DESPESES DE PERSONAL DE LA PÀGINA
WEB DE L'AJUNTAMENT.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Alguns vilatans, ja fa temps, que ens estan preguntant pels motius pels quals, aquest
govern, ha fet desaparèixer de la pàgina web la informació de despeses de personal
que nosaltres vam publicar.
Quan la CUP va entrar al Govern de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, vam considerar
que era important informar als veïns d'Arenys de Munt de com evolucionaven les
despeses de personal de l'Ajuntament i els informàvem, mitjançant la pàgina web, mes
a mes, de quins imports s'havien pagat, de com evolucionaven i dels motius de les
diferències d'un mes per l'altre. També ho fèiem amb les pagues extres.
Al mateix temps, detallàvem quin era el cost de les despeses de la plantilla així com el
cost de les contractacions externes, les que pagaven per capítol 2, perquè tot el poble
disposes d'una informació pública, clara i transparent sobre les despeses de personal,
la despesa més important que té aquest Ajuntament.
Malauradament, a partir del setembre del 2013, arran de la moció de censura, vam
poder veure com tota aquesta informació desapareixia, una informació que nosaltres
havíem posat a l'abast dels vilatans d'Arenys de Munt.
Aquests veïns s'estranyen que hagi desaparegut ja que mantenir la informació a la
xarxa no costa res, només s'ha de deixar a on és. I només desapareix si hi ha una
intencionalitat o sigui que es treu per algun motiu.
És per això que els hi demanem que ens expliquin:
• Quin és el motiu pel qual ha desaparegut tota la informació de les despeses de
personal que nosaltres havíem publicat al web municipal quan governàvem?
I, tant a aquests veïns com a nosaltres, no es serveix la resposta de què el regidor no
ha tingut temps d'actualitzar-la, perquè abans si que teníem temps per actualitzar-la
puntualment, però és que deixar la informació a la pàgina web, sense actualitzar-la, no
li implicava temps, uns temps que sí que va haver de dedicar a fer-la desaparèixer.”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu textualment: “La informació de
les despeses de personal que han desaparegut és una informació redundant perquè ja
apareixen en l’estat d’execució del pressupost per capítols: cap. 1, cap. 2, etc.
Ben aviat l’ajuntament d’Arenys de Munt disposarà d’una nova plataforma de
transparència informativa Govern Obert, en la qual es podrà trobar un recull
d’informació en relació a economia, obres i serveis, comerç, participació ciutadana,

entre altres. Inicialment, aquesta plataforma ja compta amb vint-i-cinc grups de dades
que s’aniran ampliant amb criteris Open Data utilitzant la mateix tecnologia dels portals
més avançats de transparència informativa.
Cal recordar que la tecnologia que utilitzem (CKAN que és la mateixa que utilitza
http://data.gov i http://data.gov.uk, Amsterdam, Berlin) perfectament podem estar a
l’alçada d’altres portals de municipis grans com Granollers que té 41 conjunts de
dades (590.000 habitants) o Rubí (74.000 habitants).
Arenys de Munt serà un dels primers municipis de menys de 10.000 habitants que
implementarà una plataforma a l’avantguarda de les dades obertes.
Properament aquesta plataforma substituirà a l’actual enllaç del web municipal Govern
Obert, i esdevindrà una plataforma dinàmica que facilitarà la recerca de dades. Està
previst fer un acte públic per explicar a la ciutadania el seu funcionament.”
14. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE COM ÉS QUE NO S'HA REGULAT EL
TRÀNSIT EN LA ZONA DE LA CARRETERA DE TORRENTBÓ-CAMÍ DE
LOURDES PER EVITAR LES CUES QUE ARA ES PRODUEIXEN.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Arran de les obres a la Rambla Francesc Macià i a l’Eixample, hi ha hagut canvis en
la circulació a la zona alta del poble.
Per tant, tots els vehicles que van a l’escola Sobirans han de passar obligatòriament
per la Carretera de Torrentbó, ja sigui venint des del pavelló poliesportiu o bé des del
cementiri, això fa que, degut als semàfors que hi ha la cruïlla amb la riera, a les hores
punta, coincidint amb els horaris d'entrada i sortida de l'escola, es creïn llargues cues,
a ambdós sentits de la carretera de Torrentbó, de cotxes que volen anar cap a la
carretera de Lourdes.
Tenint en compte que el semàfor que hi ha a la Riera de l'Eixample, sentit pujada, està
pràcticament anul·lat perquè l’Eixample és de baixada, preguntem:
• Com és que no s’ha regulat aquesta zona conflictiva i en aquestes hores
puntes? Ja sigui posant un temporitzador als semàfors de la carretera per tal
que el trànsit sigui més fluid?, o bé, perquè no es posa un policia local a les
hores de més afluència de vehicles i vianants per tal que organitzi el trànsit a la
zona?
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment:
“Gràcies per la seva preocupació. Això ens ha fet vigilar més acuradament la circulació
en aquella zona. A la zona de la carretera i sobretot a les entrades i sortides del
col·legi és quan es forma una més gran acumulació de vehicles, això dura
aproximadament 10 minuts, quatre vegades al dia, els cinc dies de la setmana que hi
ha escola. Tot i així, hem de dir que no es cada dia que hi ha hagut una cua de
vehicles important. Només un dia s’han acumulat 25 vehicles, la majoria de vegades
oscil·la entre 8 i 10 cotxes.
Hem parlat amb l’empresa que fa el manteniment dels semàfors i anul·larem la
seqüència de sortida cap a la carretera des de la Riera de l’Eixample, repartint el
temps entre les altres fases. No serà immediat, ja que ens han comunicat que com el
circuit que controla dita seqüència la va posar una altra empresa han de parlar primer
amb ella ja que no hi tenen accés.”
15. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER ELS MOTIUS PELS QUALS
VA CAURE LA CORNISA DEL SUPERMERCAT DIA.

El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“Fa pocs dies, el passat 18 de març, va caure la cornisa del supermercat DIA.
Segons sembla, aquest despreniment va coincidir amb les obres per desmantellar
l'embornal que hi havia al centre de la Riera, més concretament quan s'estava percutin
amb un martell hidràulic o neumàtic, en el terra de poder desmuntar la reixa de
protecció de l'embornal.
Malauradament, la cornisa va caure amb els riscos que això implicava pels vianants
que podien passar a peu per aquesta zona.
Respecte a aquesta situació, els hi preguntem:
• Si s'ha hagut de lamentar alguna incidència amb algun vianant que passés per
aquell indret en aquell moment.
• Volem saber si les vibracions produïdes al terra per aquest martell han tingut
alguna cosa a veure amb aquest despreniment.
• I, atès que molts habitatges de l'Eixample són construccions antigues, volem
saber si s'ha fet un estudi per conèixer els riscos que implica per a les façanes
d'aquests habitatges les obres que s'estan duent a terme. En altres paraules, si
existeix la possibilitat que hi hagi més despreniments.
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu textualment: “Temps era temps,
principis de l’any 2007, que uns gurus, posats a política, vaticinaven i atemorien als
arenyencs i arenyenques que amb les obres que començaven caurien cases, arbres i
algunes plagues bíbliques més. I va seguir i seguir aquests profetes durant tota l’obra.
Amb una barreja de catastrofisme i paternalisme que el que segur que no fa és fer
avançar cap societat, doncs acostumem a la gent que el pare Administració ens
solucioni tot, ens dirigeixi i... bé sí d’això en diuen progrés..., on són els que
vaticinaven que caurien tots els arbres, que s’enfonsarien les cases i van intentar
generar un clima de por a la gent. Clima que ara volen repetir? Com és que no han
demanat perdó i reconegut que la gestió es va fer bé? És pot generar aquests climes
amb incerteses, mentides i tot d’altres qualificatius i que no passi res?
I l’autoresponsabilitat? Tot ho ha de resoldre l’Administració? Creu que no i ha arribat
el moment de què, sí, la gent ha de participar però també ha d’agafar compromisos.
No s’estava treballant al lloc dels fets. Cases propietats són responsables. Es van fer
les actes notarials per obra riera. Obra riera amb maquinària i amb forat era molt més
invasiu...”
16. PREC DEL GRUP CUP SOBRE LES OBRES DEL MERCAT MUNICIPAL I
L'AFECTACIÓ ALS PARADISTES PER L'OBLIGATORIETAT DEL
TANCAMENT DE LES PARADES.
La regidora Sra. Flores formula el següent prec:
“Hem pogut comprovar que degut a les obres que s’estan efectuant al mercat
municipal, el dilluns 23 de març es va fer tancar les parades provisionalment, fins a
finalitzar-les.
Atès que no s’ha fet cap actuació ni planificació per ubicar les parades en un espai
alternatiu.
Atès que els paradistes, durant el temps que durin les obres, no tindran cap ingrés
econòmic derivat d’aquesta activitat comercial.
Atès que els paradistes del mercat municipal tenen uns drets respecte a l'Ajuntament,
considerem que l'Ajuntament no pot desinhibir-se del compromís que té amb els
paradistes de possibilitar-los la seva activitat comercial.
És per aquest motiu que demanem:

•
Que es faciliti un espai temporal alternatiu, perquè puguin continuar la seva
activitat comercial, de la mateixa manera que es fa en altres municipis.
•
O, davant de la impossibilitat d'oferir-los un lloc alternatiu, que s'ofereixi una
compensació econòmica per la pèrdua d’ingressos que patiran mentre el mercat
estigui tancat.
I també els hi volem preguntar:
•
Quan tornarà a esta operatiu el mercat municipal i quan els paradistes podran
tornar a obrir les seves parades?”
El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu textualment: “La
necessitat de reforma del mercat municipal és una reivindicació històrica dels
paradistes i que en els darrers anys, en la mesura que es feia inviable desenvolupar el
nou mercat municipal a la zona Bellsolell, el context de canvi d’hàbits de compra dels
consumidors i la degradació del mateix equipament, s’ha anat reforçant la idea que
calia desenvolupar un projecte de dinamització del mercat municipal des de la ubicació
actual, un espai encara d’alt valor comercial.
A l’any 2014, amb l’anterior regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Sr. Alfons
Molons, ja es va començar a plantejar seriosament portar a terme obres d’urgència en
el mercat tenint en compte el seu estat de degradació. El mes de març de 2014 va
tenir lloc una trobada amb els paradistes en la qual es constatava aquesta necessitat
de reforma. L’abril de 2014, se’m va traspassar la regidoria de Promoció Econòmica i
Comerç, i vaig entomar aquesta tasca de tornar a connectar el mercat municipal amb
la vila dins una estratègia global que tingués en compte els actors que intervenen en
l’oferta comercial del poble; mercat municipal, mercat no sedentari i comerç a peu de
carrer.
D’acord amb l’estudi d’hàbits de compra i valoració de l’oferta comercial a Arenys de
Munt, un estudi realitzat per l’empesa Opinòmetre amb el suport de la Diputació de
Barcelona, el volum de despesa estimada de les llars d’Arenys de Munt és de 25
milions d’euros, dels quals els comerços locals retenen el 55%, el 44% restant marxa a
d’altres municipis. L’àmbit del sector de l’alimentació excloent el producte fresc, manté
una xifra de negoci de 6,4 milions d’euros dels quals el comerç local només pot retenir
el 41%, mentre que el producte fresc, amb una xifra de negoci de 3,2 milions d’euros,
el comerç local assoleix una quota de vendes del 71%, és a dir, es queden 2,3 milions
d’euros a casa.
Una de les conclusions de l’estudi és que per augmentar la capacitat de retenció de
compra del comerç local cal desenvolupar estratègies encaminades a posar en valor i
potenciar el producte de proximitat, l’especialització de l’oferta, la promoció de
productes i de la gastronomia local, tot generant la percepció d’un municipi referent en
l’àmbit de la promoció de productes locals i de proximitat, per tal de sensibilitzar la
població resident i atraure visitants dels municipis de l’entorn.
Aquest estudi també posa èmfasi en la necessitat d’ampliar l’oferta comercial, atesa la
baixa autocontenció municipal en la compra d’alimentació i implementar estratègies de
comunicació i vendes que sedueixin compradors més joves, donat l’envelliment del
comprador del municipi. El públic objectiu d’aquesta estratègia, target group, hauria de
ser la franja d’edat 30 a 44 anys, que és el grup que hi ha més oportunitat de guanyar
quota de mercat.
En aquest context, un equipament municipal, com el mercat municipal, que semblava
condemnat al tancament definitiu, és un element que, amb voluntat política i aplicant
una estratègia adequada, pot esdevenir un element molt important en l’estratègia de
reforçar la capacitat de retenció de clients locals en relació a producte d’alimentació
envers la competència d’altres municipis.
Cal tenir en compte que el pes del mercat municipal respecte a les vendes comercials
d’Arenys de Munt és residual, i malgrat el context de canvis d’hàbits de compra dels

consumidors i la competència de les grans superfícies, el mercat municipal està molt
per sota de la seva capacitat de vendes, que ben aprofitat, pot actuar com element
catalitzador de noves dinàmiques econòmiques que complementin l’oferta comercial
amb ofertes relacionades amb alimentació sana, productes tradicionals i propis
d’Arenys de Munt, productes d’agricultura ecològica i quilòmetre zero, cursos de cuina,
etc.
Des del primer moment que vaig assumir la tasca de regidor, vaig entomar aquesta
qüestió com un repte a assolir dins aquest mandat. El maig de 2014 vaig iniciar un
seguiment personal de la situació de cada activitat del mercat municipal, recollint idees
i propostes dels mateixos paradistes alhora de fer una reforma del mercat municipal i
la seva reobertura. Aquest seguiment ens va ajudar a identificar les diferents
problemàtiques que arrossegava el mercat municipal, les deficiències de les
instal·lacions del mercat municipal, el context econòmic, canvi d’hàbits de compra dels
consumidors i la mateixa gestió del negoci dels paradistes. Per aquesta última qüestió
vam decidir posar en marxa un servei de reorientació i consolidació dels negocis de les
parades encara existents.
En relació a l’obsolescència de les instal·lacions vam recollir també propostes de
Diputació fent-nos arribar els diferents criteris tècnics a aplicar en les possibles
millores a realitzar en el mercat. Gràcies a la informació obtinguda, es va poder establir
un cronograma d’actuació en diferents fases, una primera ha estat la recollida
d’informació i seguiment de les activitats que es porten a terme dins el mercat, una
segona ha estat la implementació de polítiques fiscals (revisió de taxes) vinculades a
la recuperació de l’activitat econòmica del mercat municipal i garantir el seu
sosteniment en el temps, que es van aprovar amb les ordenances fiscals 2015, i en
paral·lel a una reorientació i consolidació de l’activitat dels mateixos paradistes a
càrrec d’una professional especialista en gestió d’empreses, la Mireia Casellas. Que, a
banda de destacar per la seva professionalitat en relació al mercat municipal, també
ens dóna suport tècnic en l’àmbit del comerç local així com la seva tasca ha estat
determinant per establir canals de comunicació amb el sector industrial del poble.
Aquesta feina està fent aflorar llocs de treball que quedaran per a gent d’Arenys de
Munt, així com noves oportunitats per a generar riquesa i desenvolupar estratègies de
dinamització econòmica des d’una perspectiva global; industria, comerç, serveis,
turisme...
A novembre de 2014 es va contractar els serveis d’un arquitecte per a la redacció de
l’estudi de reforma del mercat municipal per donar resposta a les necessitats bàsiques
que han de garantir uns mínims per la normalització de l’activitat econòmica dels
paradistes, així com la seguretat i l’accessibilitat dels clients: reforma estructural de la
planta baixa, accés per a la mobilitat reduïda, endreça interior del mercat, renovació
dels tancaments de façana, instal·lacions d’aigua, elèctriques i enllumenat; càmeres
frigorífiques; pintura dels paraments verticals interiors, etc.
A l’hora de planificar l’execució de les obres del mercat municipal es van explorar
diferents possibilitats, una primera era reubicar els paradistes en un espai temporal
mentre es portessin a terme les obres de reforma. Es van buscar locals alternatius,
tenint en compte els requeriments sanitaris i tècnics per el muntatge de parades
provisionals, i cambres frigorífiques, la qual cosa es va demostrar inviable portar-la
terme en un local proper a la ubicació del mercat municipal, per tant es va considerar
oportú portar a terme les obres convivint amb l’activitat comercial del mercat municipal.
És per això que es va muntar una estructura provisional dins el mercat per a garantir la
convivència de les obres i l’activitat dels paradistes el màxim de temps possible. El 23
de març, data que van estar informats els paradistes amb dies d’antelació, es va
tancar el mercat per obres de reforma en la seva part frontal, ates que no es podia
garantir ni l’accessibilitat ni la seguretat per als compradors i paradistes.
Independentment de la finalització total de les obres, s’espera que aquest mateix mes

d’abril, acabada la intervenció en l’entrada, els paradistes puguin retornar a la seva
activitat habitual.
Aprofitant aquests dies de tancament, hem iniciat unes reunions periòdiques amb els
paradistes per coordinar estratègies de dinamització del mercat municipal, i donar
contingut a les activitats que estem programant al llarg de l’any 2015. El mercat
municipal d’Arenys de Munt esdevindrà un espai polivalent en el qual es portaran a
terme activitats relacionades amb l’alimentació sana, producte fresc, productes propis
d’Arenys de Munt, conferències, etc, activitats que ajudaran a retrobar el mercat
municipal amb la vila i a teixir sinèrgies amb el comerç i turisme local.
Tenim previst finalitzar les obres el mes de maig, i posar en marxa una campanya de
promoció del mercat municipal dins una estratègia global de dinamització del comerç
local.
Com hem fet amb la taxa d’ocupació de via pública per les taules i cadires en
terrasses, de la mateixa manera que no es cobrarà pels dies ocupats per les obres a la
Riera, els paradistes del mercat no pagaran pels dies de tancament per obres al
mercat. També cal dir, que només des de què està l’actual Govern municipal s’ha
posat en marxa una estratègia viable per a dinamitzar el comerç local amb un mercat
municipal que torni a ser competitiu.
Ha estat difícil tot plegat, estem aixecant un mercat que estava condemnat a
desaparèixer, hem trobat recursos i hem posat en marxa una estratègia de
dinamització comercial en un temps rècord. Encara queda molta feina per fer, molt
intensa. Però ara els paradistes tenen una nova oportunitat de sortir-se’n, hi ha futur,
el poble tornarà a reconnectar amb el mercat municipal, gaudirem d’un espai polivalent
per fer activitats diverses per mostres de relleno, cursos de cuina, projecció de
productes artesans i propis d’Arenys de Munt, en definida, una nova eina per ajudar a
enfortir el comerç local.
Estic orgullós de formar part d’un equip de govern amb voluntat política de tirar
endavant els projectes i que prioritza l’eix Benestar Social i Ocupació, sense aquest
suport, ni la reforma del mercat ni tantes altres coses serien possible. Gràcies a la
tasca i l’esforç de l’equip de Promoció Econòmica que estic orgullós de liderar, un
equip que treballa amb ganes i molta il·lusió, personal propi de l’ajuntament així com
els serveis contractats externs, hem pogut aixecar els serveis de prospecció
d’empreses i ocupació. Gràcies Viviana, Mireia, Elisenda, Viol i Mercè. Feu una bona
feina.”
17. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Jiménez, del grup CUP, formula la següent pregunta:
“PREGUNTA DE L'ASSEMBLEA DE LA CUP SOBRE DOS ESCOSSELLS SENSE
ARBRE QUE ES TROBEN A LA PLAÇA SANT CARLES I ELS PERILLS QUE
IMPLIQUEN.
Diversos veïns ens han manifestat el seu malestar pel fet que a la Plaça Sant Carles hi
ha dos escossells en els quals no hi ha arbre però sí una reixa amb un forat al mig,
amb el perill que implica ja que algun vianant podria posar el peu i caure. Hem pogut
comprovar que aquests forats, al mig de la Plaça, no estan senyalitzats.
És per aquest motiu que els hi preguntem:
•
Com és que no s’han replantat aquest arbres?
•
Si és que no tenen intenció de plantar-ne cap, com és que no han tapat els
forats?
•
I com és que, una vegada trets els arbres, no es van senyalitzar els forats per
evitar el perill que impliquen als vianants?”

El Sr. Alcalde diu que quan sàpiga que els hi ha passat als arbres, li contestarà, però
que ho podien haver dit abans, ja que s’han plantat 105 arbres recentment i se’n
podien haver plantat 107.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

