
 
  
 
 
  

1

Secretaria 
F/U 
 
Acta de la sessió ordinària que va dur a terme el Ple, en primera convocatòria, el 
dia 28 d'octubre de 2009  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 28 d'octubre de 2009, es reuniren 

a la Casa de la Vila, sota la presidència de l'alcalde, Sr. Ramon Vinyes i Vilà, els tinents 
d’alcalde Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sr. Marc 
Soler i Colomer, Sra. Lorena Estrada Ocaña, Sra. Isabel Roig i Casas, i els regidors i 
regidores, Sra. Isabel Illescas Sánchez, Sra. Assumpció Balliu i Tena, Sr. Jordi Pera i 
Pi, Sr. Alejandro Acero Cherta, Sr. Estanislau Fors Garcia, Sra. Maria Rosa Dias i 
Caballé, Sr. Josep Antoni Burcet Linares Sr. Agustí Massuet i Recolons, Sra. Joana 
Asensio i Solaz i Sra. Maria Rosa Zaragoza i Juncà. Assistits pel  secretari de 
l'Ajuntament, Sr. Àngel Lozano i Pérez. No hi assisteix el regidor Sr. Benet Maimí i Pou. 
I, per tant, amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta sessió 
ordinària, en primera convocatòria, segons l'ordre del dia prèviament establert. 

 
Tot seguit es procedeix, per ordre, a tractar dels assumptes següents: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTA.- Es dóna compte de l'acta de la sessió anterior 

celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, el dia 30 de setembre de 2009. 
Coneguda aquesta acta se n’acorda per quinze vots a favor i una abstenció 
corresponent a la tinent d'alcalde Sra.  Roig, que justifica per la seva no assistència a la 
dita sessió, l'aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL PORT.- L'alcalde 

dóna compte de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa d'Urbanisme. I fa referència a les 
modificacions introduïdes en el projecte aprovat inicialment, com a conseqüència de les 
al·legacions formulades durant la informació publica d'aquest. 

 
• A continuació el regidor Sr. Acero es manifesta a favor de la proposta, a 

pesar, diu, que s’hagi disminuït la zona d'aparcament i suprimit la zona hotelera. 
 
• Tot seguit la regidora Sra. Zaragoza manifesta literalment el que segueix, 

que demana que consti en acta: “En el Ple del mes de desembre de 2006, es va 
aprovar inicialment, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació 
municipal –a excepció del VIA que llavors no en tenia– el Projecte del pla especial del 
port. I es va aprovar per unanimitat, tot i que en aquell moment, el govern CIU-PP ja 
havia recuperat la  majoria, cosa que li permetia d’aprovar-lo sense més vots que els 
del mateix Govern. Però no va ser així. Es va aprovar per unanimitat, perquè tots 
plegats consideràvem que aquell era un projecte molt important i que era un projecte 
molt treballat per part de tots els grups municipals, i s’havia arribat a un consens.  
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   En aquell moment s’havien mantingut nombroses reunions de treball, no tan 
sols amb els grups polítics, sinó també amb els principals usuaris i representants del 
port, de manera que el projecte recollia també propostes i suggeriments que havien 
formulat la Confraria de Pescadors, els restauradors locals, el Club Nàutic, el Club Mar 
Esport, els veïns del Mont Calvari, els industrials i artesans i aquells qui duien activitats 
de lleure i entreteniment dins de la zona considerada portuària. Per tant, es tractava 
d’un projecte treballat pels principals protagonistes portuaris, Ports de la Generalitat i 
l’Ajuntament.  

 
   El document que avui es porta per fer-ne l’aprovació provisional, després de 

passat “l’etern” període d’al·legacions i modificacions,  no és el mateix que vam aprovar 
inicialment, no té l’esperit i la força del projecte inicial. És evident que la resolució 
d’al·legacions i els retocs del Departament quasi sempre comporten certes 
rectificacions o modificacions puntuals al projecte inicial, ara bé, quan aquestes són tan 
substancials que desvirtuen amb escreix el dit projecte inicial, es possible que llavors 
s’allunyi del que es pretenia. I això és el que ha passat amb el Projecte del pla especial 
del port. 

 
   Vostès ens presenten, per fer-ne l’aprovació provisional, un projecte TANCAT, 

on l’oposició accepta o no accepta el que hi ha, però no té dret a dir res. Si que és cert 
que se’ns explica la redacció de com queda en una reunió, però la decisió ja està presa 
i efectivament avui s’aprovarà la provisional del Pla especial del port. 

 
   Desprès de tres anys per contestar el Govern les al·legacions –tres anys són 

molts– i fer-hi les modificacions substancials, el govern no ens dóna cap explicació 
sobre això. Per exemple, des de l’oposició ens preguntem, per què s’ha tret  del 
projecte inicial la possibilitat futura de l’ús hoteler a la zona portuària, quan inicialment 
tots els partits hi estàvem d’acord? Se’ns respon a títol d’excusa, que la llei de Costes 
actual no ho permet. 

 
   Escoltin, que no ho permet la Llei de costes ja ho sabíem fa tres anys, perquè 

la llei és la mateixa, però tot i així vam estar d’acord a incloure-ho perquè enteníem: en 
primer lloc, que altres ports amb la mateixa pretensió, com pot ser el port de Barcelona, 
ho havien aconseguit i, després, perquè la Llei de costes, forçament qüestionada 
últimament per molts motius, podia canviar en un futur. Per tant, reservar l’ús hoteler a 
la zona portuària era previsió de futur. Vostès en la provisional fan desaparèixer aquest 
ús i amb això fan desaparèixer també la possibilitat futura d’un hotel al port. És evident, 
i jo ho entenc, que lluitar contra els seus superiors a la Generalitat és molt difícil i alhora 
contraproduent per vostès, però entenem que ho havien d’haver fet, havien d’haver 
lluitat pel que defensàvem inicialment, perquè ens hi juguem molt tots. 

 
   La provisional del Pla especial, és a dir, el document que pretenen aprovar 

avui, i de fet, aprovaran avui, deixa de ser un projecte ambiciós per convertir-se en un 
simple projecte d’ampliació i modernització del que ja tenim. Modificant en essència la 
pretensió inicial, aquest projecte deixa de ser un projecte vàlid per nosaltres, és un 
projecte mediocre. No se l’han treballat i han cedit en tot allò que els ha imposat Ports 
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de la Generalitat. Sembla convertir-se en una pràctica habitual d’aquest Govern no 
defensar les ambicions de poble en pro a les imposicions supramunicipals. 

 
    Hi ha dins l’àmbit del projecte un factor que a nosaltres en preocupa  i molt; i 

és el fet que en el si del projecte s’estableix la constància de moltes actuacions, 
sobretot urbanístiques, que no es treballen dins del Pla especial, perquè s’entenen fora 
de l’àmbit. Per exemple, l’espigó de Ponent, que és competència de Costes de l’Estat –
Ministeri de Medi Ambient– o els dragatges periòdics de transvasament, al·legant que 
forma part del Pla de dragatges de Catalunya i per tant, diuen “el Pla, per no modificar 
la geometria exterior del port, no inclou cap mesura en aquest sentit”. I com aquestes, 
d’altres.   

 
   És cert que és complex, molt complex treballar en un àmbit on interfereixen, 

per diverses raons, diferents administracions, perquè mai no se sap del tot on comença 
i on acaba el límit de les competències i en ocasions, se sobreposen. Però un Pla com 
aquest, no pot obviar certes actuacions  encara que siguin de realització d’una altra 
administració, per elaborar el propi. S’han de coordinar actuacions per evitar 
controvèrsies futures.  

 
   Un altre exemple clar sobre el que estem dient, és la connexió  del port amb la 

N-II. El Pla considera aquest nus com fora de la zona de serveis i per això no l’inclou. 
Nosaltres entenem que és vital que l’inclogui, com també ho creiem de la connexió de 
cantó a cantó de la Riera.  

 
   Mirin, per dir-ho d’una manera molt simplificada: no és possible fer una casa 

sense preveure la porta de sortida al carrer, perquè considerem que el carrer ja és un 
altre àmbit i s’extralimita de l’àmbit de construcció de la casa, s’han de preveure 
conjuntament, si no, de ben segur que tenim problemes. Per tant, un projecte d’aquesta 
magnitud  –no estic parlant de la casa, sinó del Pla especial del port– no pot tenir una 
lectura aïllada, s’ha d’elaborar dins d’un conjunt. 

 
    Podríem anar parlant del tractament dels aparcaments, de les fases de 

construcció, del finançament i de moltes coses més, però se’ns allargaria molt, per això 
hem intentat donar una visió global del problema essencial del Pla. Malauradament, i 
sentint-ho molt, el Partit Popular, que SÍ que estava d’acord amb la redacció del 
Projecte en la seva fase inicial, NO ho està en aquests moments desprès de les 
modificacions sofertes, i per tant no hi podem donar el nostre vot favorable i optarem 
per ABSTENIR-NOS.” 

 
• A continuació el regidor Sr. Masuet, en representació del grup municipal 

de CiU, manifesta literalment el que segueix, que demana que consti en acta: “El Pla 
especial del port es va aprovar inicialment el desembre de 2006 per unanimitat de tots 
els grups municipals. 
 

Es va aprovar per unanimitat perquè hi va haver un intens treball amb reunions i 
documents a la mà, que organitzava el govern de CiU. En aquestes reunions hi 



 
  
 
 
  

4

assisteixen els grups municipals i Ports de la Generalitat: També es van fer tantes 
entrevistes com va caler amb els diferents usuaris del port, tant professionals de la 
pesca, com esportius i també els industrials.  

 
El projecte inicial el redacta el Taller d’Enginyeria Ambiental, SL, amb Ports de la 

Generalitat i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
El Text refós del Pla especial del port que se’ns presenta a aprovació també està 

redactat pel mateix Taller d’Enginyeria Ambiental, SL. i també per Ports de la 
Generalitat i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 
Al projecte inicial s’hi presenten poques al·legacions, que es contesten 

directament amb els afectats, sense tenir en compte els grups de l’oposició, i finalment 
el febrer de 2009, dos anys i escaig després de l’aprovació inicial es va fer una reunió 
amb tots els grups per concretar com quedava el Pla després d’atendre les 
al·legacions, i tornar a enviar el projecte als redactors per tal que les recollissin. El mes 
passat es va rebre el Text refós modificat que va ser presentat als grups, i fa uns dies hi 
va haver una reunió amb Ports de la Generalitat per aclarir dubtes. 

 
S’ha de fer una comparació entre el projecte aprovat per unanimitat el desembre 

de 2006 i el que presenta ara el govern. Cal tenir en compte que allò que s’acordi ara 
és gairebé irreversible en el futur. 

 
En línies generals, la zona d’esbarjo, la zona pesquera i la zona esportiva tenen 

petits canvis, d’alguns dels quals, se’ns en va informar en la Comissió informativa, però 
per contra, l’eix industrial realment  no té gaire a veure amb el que inicialment es va 
aprovar. 

 
La zona del Portinyol, que forma part del que hem anomenat eix industrial, 

incloïa una reestructuració important, que agrupava tota la indústria pràcticament a 
partir de la Siberia i deixava a la zona que ara ocupa Aresa un centre de negocis, 
administratiu, comercial, lleure, hotel i esportiu, a part d’una bossa de pàrquing 
subterrani o semisubterrani. 

 
Ja sabíem llavors (el desembre de 2006) que l’actual Llei de costes no permet 

certs usos, però ho vam mantenir i tothom hi va votar a favor perquè d’altres municipis 
ho han aconseguit (Barcelona i ara sembla que també Mataró). Ho vam mantenir també 
perquè la Llei de costes està sent molt qüestionada i tard o aviat es canviarà, i 
aleshores nosaltres no hi tindrem cap espai reservat. 

 
També en aquests dos anys han desaparegut del Pla especial del port aspectes 

molt importants de la planificació urbana de la vila sota l’argument que estan fora de 
l’àmbit d’actuació del Pla i que correspon al POUM, però abans hi eren inclosos,  Ports 
ho assumia, i tots hi estàvem d’acord. 

 
Aquests aspectes són:   
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1) No hi ha connexió de cantó a cantó de la Riera amb una passarel·la que 

queda desprogramada, segons diu el text, perquè la Riera d’Arenys en relació als dics 
de ponent i de llevant i la construcció de la passarel·la afecten sectors que se situen 
fora de la Zona de Servei. 

2) No hi ha la resolució de la connexió de la N-II i el Port. Diu el text: “Es 
desprogramen les actuacions d’integració de Canalies per situar-se, també, fora de la 
Zona de Serveis. Tanmateix el Pla preveu un volum edificat que sigui apte per adaptar-
se a la possible cobertura de la línia del tren en aquest tram”. 

3) Diu el text: “S’elimina l’ús hoteler previst inicialment o altre residencial 
d’acord amb la Llei de costes”.   

La llei és la mateixa avui que fa dos anys. L’equip redactor del projecte és el 
mateix avui que fa dos anys. Els gestors de Ports de la Generalitat són els mateixos 
avui que fa dos anys. Per què, doncs, ara s’elimina aquest ús quan abans era acceptat 
?? 

 
Gestionar aquest projecte, igual que el POUM, és una feina feixuga i de ben 

segur complicada, però els criteris de l’Ajuntament s’han de mantenir i en aquest cas 
ens fa l’efecte que s’ha cedit la gestió del Pla especial a Ports de la Generalitat, que 
tenen uns interessos són d’altres que no pas els de l’Ajuntament. De fet en la darrera 
de les reunions ja van comentar que no es podia demorar mes el projecte, etc. etc., 
però si per preses decidim un projecte que no ens acaba de convèncer o no és el que 
Arenys necessita, estem fent un  mal servei a la vila, mal servei que ja no es podrà 
corregir. 

 
Aprovar aquest text, amb aquestes modificacions implica que les administracions 

supramunicipals no tinguin cap obligació de fer allò que a Arenys li convé. 
 
L’ACA pot no respectar l’esmentada passarel·la d’unió de cantó i cantó de la 

Riera perquè ara no s’inclou en el Pla especial. El mateix pot fer l’Estat en la seva 
actuació baixant la Riera a la dreta, en el seu tram final. 

 
La Direcció General de Carreteres de l’Estat no estarà obligada a fer la connexió 

amb el Port a sobre del rial de les Canalies i en l’entrada cap al Portinyol, perquè també 
s’ha tret del Pla especial. 

 
Si es limita l’àmbit d’actuació estrictament al Port, les conseqüències poden ser 

molt negatives per a la nostra vila.  
 
Què volem per a Arenys, un Port de cara al segle XXI o un port del segle XX? 
 
El grup municipal de CiU atesos els canvis significatius del projecte s’abstindrà 

en la votació. 
 
Finalment l'alcalde diu que la proposta es conforme a les al·legacions formulades 

pels usuaris del Port i l'informe del Ministeri de Foment sobre la zona hotelera. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per deu vots a favor i sis abstencions, 

corresponents als grups municipals de CiU i PP: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla especial del port promogut per Ports 

de la Generalitat. 
 
SEGON.- Trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 

Barcelona per a l’aprovació definitiva. 
 
3.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOM EN 

L'ÀMBIT DE LA UASU NÚM. 24.- El tinent d'alcalde Sr. Ponsarnau dóna compte de la 
proposta d'acord, dictaminada favorablement per la Comissió d'Urbanisme. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar el text refós de la modificació puntual del PGOM, d'1 d'agost 

de 1984, en l’àmbit de la UASU NÚM. 24 Stella Maris en compliment de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data de 29 de gener de 2009. 

 
SEGON.- Ordenar la tramesa del text refós de la modificació puntual del Pla 

general a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la publicació en el 
DOGC i la consegüent executivitat, de conformitat amb l’article 100 del Decret legislatiu 
1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.  

 
4.- MOCIONS: 
 
a) El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera llegeix la següent moció, que presenten 

els grups municipals d'ERC, IC-V i CiU: 
 
“El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van 

poder participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per 
primera vegada en un municipi dels Països Catalans.  

 
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va 

convertir en una cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les seves 
institucions. 

 
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus 

d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els 
postulats que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a 
decidir i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social.  

 
Vist, doncs, que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos 

factors molt importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la 
complicitat i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori 
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arenyenc, pensem que cal continuar aquest procés de consultes populars en altres 
municipis catalans.  

 
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre 

matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no 
podem restar sense actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, 
igualment com hem fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no 
eren de competència municipal.  

 
Entenem també que, mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes 

populars per via del referèndum, el mecanisme de les consultes populars convocades 
per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.  

 
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple l'adopció de l'acord 

següent: 
 
PRIMER.- Felicitar la gent i les entitats d'Arenys de Munt per la demostració de 

civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular 
en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.  

 
SEGON.- Donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi 

suficient consens social i polític dels partits amb representació a l'Ajuntament, a les 
iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques locals per a la celebració de 
consultes populars per la independència. Refermant que els processos de participació 
ciutadana enriqueixen la societat, l'humanitzen i la fan més democràtica. 

 
TERCER.- Instar l'associació de càrrecs electes Decidim.cat a establir una 

estratègia conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti 
una acció o accions simultànies a diferents municipis dels Països Catalans. 

 
QUART.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de 

les Illes Balears i al del País Valencià, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus 
dels diferents grups amb representació a la cambra i a l'entitat Decidim.cat.” 

 
• Tot seguit el regidor Sr. Acero, representant del grup municipal de ViA, es 

manifesta a favor de la proposta. 
 
• A continuació la regidora Sra. Zaragoza, representant del grup municipal 

del PP, manifesta literalment el que segueix , que demana que consti en acta:  
 

“En primer lloc voldria dir que en aquesta moció, no sé si de forma voluntària o 
involuntària, suposo que involuntària, naturalment, es barregen dos elements que són 
de per si incompatibles: SENTIMENTS PERSONALS i LLEI. És a dir, per una banda la 
ciutadania i les seves manifestacions sentimentals –els valors i allò que ens dicta el cor, 
que s'alimenta per l'element subjectiu de cadascú– i per altra banda la Llei i aquells que 
estan o estem obligats a complir i fer-la complir per raó del nostre càrrec. 
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   A Arenys de Munt es va cometre el greu error de barrejar SENTIMENTS amb 

POLÍITICA  sense tenir en compte la llei –en aquest cas tant la Constitució espanyola, 
com l'Estatut i la Llei de Bases de Regim Local–. 

 
   Vostès saben molt bé que l'únic que avui, amb la Constitució espanyola a la 

mà, pot promoure un REFERENDUM - i la consulta popular d'Arenys de Munt, per molt 
que diguin que no, ha estat un referèndum encobert- es el president del Govern de 
l'Estat Espanyol, previ vot favorable, es a dir amb el consentiment exprés del Congrés 
de Diputats, i amb el vist i plau del Rei. 

 
    Per altra banda, a nivell municipal, la consulta popular tan sols és permesa 

quan versa, exclusivament, sobre temes municipals –i que jo sàpiga, la independència 
de  Catalunya no és precisament un assumpte exclusivament municipal–, després de la 
demanda prèvia d’un col·lectiu o associació  popular i amb majoria plenària. 

 
    Per tant, que l'Estat espanyol i el Ministeri de Justícia es pronunciessin en el 

cas d'Arenys de Munt és el mes lògic, varen fer el que era correcte, no podia ser d'una 
altra manera, ja que l'Ajuntament, i com a màxim representant el seu alcalde, el senyor 
Mora, s'havia extralimitat de les seves competències i estava vulnerant tant la llei 
estatal com la local. 

 
    Nosaltres podem entendre que hi hagi un col·lectiu –vostès diuen la majoria 

dels catalans– que vulguin la independència de Catalunya. Mirin, vostès parteixen d'un 
exemple, el cas d'Arenys de Munt, que no és representatiu de la resta del territori. 
Saben tan bé com jo, que de sempre s'ha reconegut Arenys de Munt com un poble 
republicà. Recordaran que des del principi de la democràcia fins que va guanyar les 
eleccions la plataforma ciutadana "Arenys 2000", a Arenys de Munt governava ERC, un 
dels únics pobles on vostès governaven. Jo no sé si vostès gosarien dir el mateix 
posant com a exemple Sant Andreu de Llavaneres, per dir-ne algun. 

 
    Repeteixo, podem entendre que hi hagi gent que vulgui la independència de 

Catalunya, però de ben segur –i posaria la mà al foc i no em cremaria– que no som la 
majoria dels catalans els qui la volem, sinó una minoria, però  aquesta última fa "molta 
remor", i vostès això ja ho saben, però volen rendibilitzar el fet "Arenys de Munt" per 
interès propi partidista, perquè si realment fos una qüestió de majoria, vostès serien la 
força més votada a Catalunya i la realitat és una altra de molt diferent. Per què no 
proposaven una modificació de la Constitució al Congrés de Diputats quan tenien grup 
propi a Madrid? Per què no ho plantegen al seu soci de govern i president de la 
Generalitat, senyor Montilla, al Parlament de Catalunya? Vostès estan governant 
Catalunya, què passa, que saben de primera mà que això suposaria perdre el poder i la 
dissolució del tripartit? Segurament hi perdrien molt a canvi de res. 

 
     Que els ciutadans manifestin públicament el que pensen (les seves 

inquietuds, els seus sentiments, els seus valors) és legítim, només faltaria, estem en 
democràcia, ara bé s'ha de saber escollir l’eina correcta  per fer-ho. Hi ha instruments 
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legals per canviar les coses, però s’han d’utilitzar correctament i vostès amb aquesta 
moció el que fan és incitar la ciutadania que actuï de forma incorrecta per als seus 
propis objectius, que no són uns altres que els polítics. 

  
    Mirin, el PPC no defensa, ni defensarà mai la independència de Catalunya de 

la resta de l’Estat espanyol i si algun dia ho fes deixaria de ser  el Partit Popular. No tan 
sols defensem la unitat de l’Estat espanyol sinó que critiquem consultes sobiranistes 
que inciten a la disgregació d’Espanya. La gent del Partit Popular de Catalunya ens 
sentim tant o més catalans que qualsevol altre, però alhora també ens sentim 
espanyols. Aquests sentiments  no són contradictoris i s’equivoquen aquells que ho 
afirmen, són sentiments complementaris i poden conviure perfectament com un 
“matrimoni ben avingut”. 

 
     Vostès poden felicitar, si volen  l’actuació de la gent d’Arenys de Munt el 

passat 13 d’octubre, jo no ho puc fer. El desplegament policial que es va produir aquell 
diumenge va ser considerable –tant per terra com per aire–, Arenys de Munt estava 
literalment “assetjat” per les forces de seguretat. Els pregunto, quant ha costat la 
consulta popular no vinculant –és a dir, que no porta enlloc– d’Arenys de Munt a tots 
els catalans en termes econòmics? És just que mentre des de l’Administració no es 
poden atendre les greus necessitats socials dels catalans per manca de diners públics, 
diners de tots, es justifiqui una despesa important de diners per una consulta popular 
no vinculant en un petit poble del Maresme i encara ens atrevim tots a dir-ne festa?  

 
    La gent del Partit Popular estem per altres coses. Ens preocupa la crisi 

econòmica, ens preocupa la gent que s’està quedant a l’atur; ens preocupen aquelles 
famílies que no tenen res per menjar, que han de tornar el seu pis al banc per manca 
de liquiditat. Ens preocupen aquells autònoms que han de tancar les seves empreses 
per manca d’ajuts per part de l’Administració i de la pressió fiscal que estan rebent i que 
no poden afrontar. Ens preocupa que hagi de ser Càritas i no el departament de 
Benestar Social i Família qui estigui lluitant, sense cap ànim de lucre, per ajudar a les 
persones amb menys recursos. Aquestes qüestions són les que ens preocupen, no pas 
les consultes estèrils sobre la independència de Catalunya. Facin consultes populars 
sobre ordenances fiscals, per exemple, que per altra banda sí que són vinculants i en 
trauríem un profit. 

 
  Per tant, el Partit Popular no donarà suport a aquelles iniciatives populars que 

des de les entitats cíviques surtin respecte a consultes populars PRO 
INDEPENDÈNCIA i menys, com vostès pretenen, a treballar des de l’Administració 
amb l’associació Decidim.cat o qualsevol altra associació d’aquesta naturalesa per 
establir, com vostès diuen “una estratègia conjunta per coordinar les diferents accions 
als diferents municipis”.  I per acabar, un consell, si volen fer arribar aquest acord de 
Ple a les diferents administracions supramunicipals, els suggereixo que ho facin 
extensiu també al Congrés dels Diputats i al president del Govern d’Espanya, el senyor 
Rodríguez Zapatero.” 
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• A continuació la tinent d'alcalde Sra. Roig, en representació del grup 
municipal d'IC-V, diu que IC-V donarà suport a les consultes populars quan es formulin, 
atès que aquestes consultes són, diu una manifestació del dret a decidir i del dret a la 
autodeterminació. 

 
• A continuació la tinent d'alcalde Sra. Estrada, en representació del PSC, 

diu que el seu partit és partidari que puguin exercir-se el dret a l'autodeterminació, 
segons la Llei. Diu que el PSC es federalista i no independentista. Que, en tot cas, la 
qüestió que es planteja ha de ser debatuda i resolta pel Parlament de Catalunya. 

 
• A continuació el regidor Sr. Fors, en representació del grup municipal de 

CiU, diu que és favorable a la celebració de la consulta que això és democràtic i que 
s’ha de donar suport al poble quan es vol manifestar sobre el futur. 

 
Sotmesa a votació la dita moció, s’acorda por dotze vots a favor, corresponents 

als grups municipals de CiU, ERC, IC-V, ViA i el tinent d'alcalde Sr. Febrer, un vot en 
contra corresponent al grup municipal del PP i tres abstencions  corresponents  a 
l'alcalde, la Sra. Estrada i la Sra. Illescas, aprovar la dita moció en els termes en què 
queda transcrita. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Febrer demana que es faci constar en acta la 

següent justificació del seu voto: “El meu vot a la moció ha estat afirmatiu per 
coherència amb el que sempre he defensat i defensaré, que és el dret a 
l’autodeterminació. Vull fer constar, però, que no estic d’acord amb com s’han fet les 
coses ni amb la reacció d’alguns irresponsables que no accepten el dret que tenen els 
altres a discrepar sense haver de ser insultats ni agredits. 

 
Els governs locals tenim unes obligacions que no podem desatendre i encara 

menys dissimular amb convocatòries que no ens corresponen, però sí que hem de 
donar suport a totes les actuacions dels vilatans i vilatanes, que vagin encaminades a 
exercir els seus drets, un dels quals ha de ser el de l’autodeterminació. 

 
Em preocupa, però, segons quines posicions de polítics, que busquen en tot 

moment el protagonisme personal i la manera de guanyar vots, sense importar-los el 
fons, fent córrer el risc de trencar la cohesió social i les bones relacions entre veïns, 
sabedors que el resultat de consultes mal plantejades no tenen cap valor, ni tan sols 
estadístic, per la no implicació de les persones que pensen diferent dels promotors de 
la consulta. 

 
Em molesta que diputats al Parlament es pronunciïn tan alegrement sobre les 

consultes populars i critiquin els raonaments per impedir que els ajuntaments 
promoguin consultes populars sobre temes que no són de la seva competència, quan 
són coneixedors de la llei, i facin tan poc per discutir-ho al Parlament de Catalunya, on 
són presents per voluntat popular. 
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El meu vot a aquesta moció, com el de la resta de regidors i regidores d’aquest 
Ple, és a títol personal, perquè vàrem ser escollits per servir la vila des de la institució 
local, amb les seves competències, drets i obligacions. Tot el que puguem dir sobre 
temes en els quals no tenim competència no podrà tenir cap més lectura. 

 
La meva voluntat ha estat i serà sempre la d’anar junts a defensar els nostres 

drets, sense excepcions ni decantant ningú per raó de raça, cultura, llengua o religió, i 
confio que les actuacions que es derivin d’aquesta moció i les que es posin a votació 
als diferents municipis de Catalunya, ens uneixin abans que separin, amb l’objectiu final 
d’avançar com a poble lliure i solidari.” 
 

b) El tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera llegeix la següent moció, que presenten els 
grups municipals d'ERC i IC-V: 
 

“Atès que el poble català, tradicionalment sensible i respectuós amb els drets 
dels animals, disposa d’una de les lleis de protecció dels animals més avançada de tot 
Europa (Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals), però que encara permet 
la celebració de lamentables espectacles on la vida dels animals és tractada cruelment; 

Atès que Arenys de Mar és una vila sensible envers els animals i el tracte que 
han de rebre i que aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i indignació, en 
tant que és manifestament contrari a la Declaració universal dels drets dels animals, 
aprovada per la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura) i per l’ONU (Organització de les Nacions Unides); 

Atès que és una voluntat manifesta d’aquest Consistori fomentar els valors de la 
tolerància i la convivència i la democràcia en la societat, i que aquests espectacles no 
estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar una 
educació contrària al respecte als animals; 

Atès que ADDA (Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals) i WSPA 
(Societat Mundial de Protecció Animal) van presentar al Molt Honorable President del 
Parlament de Catalunya Sr. Ernest Benach la quantitat de 549.400 signatures per tal de 
demanar al Parlament de Catalunya que suprimeixi l’excepcionalitat a la Llei de 
protecció dels animals catalana que permet les curses de braus; 

Atès que la gran majoria de la ciutadania de Catalunya (el 73,1% segons 
enquesta de Demoscòpia) es mostra partidària que el Parlament prohibeixi aquest tipus 
d’espectacles.  

En virtut del que s’ha exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
l'adopció de l'acord següent:: 

PRIMER.- Declarar Arenys de Mar ciutat amiga dels animals i respectuosa amb 
els seus drets. 

SEGON.- Que Arenys de Mar esdevingui municipi no taurí, contrari a la pràctica 
de les curses de braus i a l’exercici de qualsevol tipus de violència o tortura envers els 
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animals, que els puguin causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o 
qualsevol dany físic o psicològic. 

TERCER.- Manifestar la nostra voluntat que no se celebrin curses de braus ni 
altres espectacles on es produeixi la mort o la tortura d’un animal en cap plaça de toros 
de Catalunya, així com que aquests espais es converteixin en equipaments públics o 
tinguin altres finalitats, en consonància amb els acords d’aquesta moció. 

QUART.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la modificació de l’actual Llei de 
protecció dels animals per tal que prohibeixi la tauromàquia, així com qualsevol 
espectacle on es produeixi la mort o la tortura d’animals.  

CINQUÈ.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques de Catalunya, al PACMA, a la Plataforma Animalista de 
Manlleu, a la Fundació Fauna i a la plataforma PROU.CAT. “ 

• Tot seguit el regidor Sr. Acero diu que, a parer seu, el redactat de la moció 
pot donar lloc a interpretacions restrictives, per la qual cosa s’abstindrà. 

• La regidora Sra. Zaragoza manifesta el que segueix, que demana consti 
que en acta: “Aquí se’ns demana que com a partit polític ens pronunciem contra els 
espectacles taurins,  és a dir, contra les corridas de toros, així simplement. 

 
   Mirin, des del meu punt de vista, cap regió, sigui Catalunya, sigui el País Basc, 

sigui Galícia, o sigui en petita escala Arenys, com a tal, es pot autodefinir com a taurina 
o antitaurina, com tampoc pot autodefinir-se per dir alguna cosa, com a agnòstica o 
creient. Les regions, les comunitats estan  integrades per persones, i per tant en elles 
han de conviure els creients amb els agnòstics, els taurins amb els antitaurins, els 
nacionalistes amb els espanyolistes, enmig de les seves pròpies antinomies, i això és 
així. 

   Si les curses de braus  o corridas de toros existeixen és perquè hi ha  gent –
per cert, molta gent– que passa per  taquilla per veure-les (de fet, fa quatre dies, a la 
Monumental de Barcelona, les entrades per anar a veure a José Tomás eren 
d’escàndol de cares i es varen esgotar totes). Si aquesta gent aficionada als toros 
deixés d’anar-hi de ben segur que sense cap tipus de pressió mediàtica o política, la 
tauromàquia moriria per si sola, de “mort natural”. Avui no és el cas. 

 
   Ningú posa  una pistola al pit a un altre per anar als toros, per tant, entenc que 

qui hi va és perquè vol, i si ens atenim a les dades reals, que no a les que vostès fan 
constar a la moció, a Barcelona i a Catalunya en general hi ha molts aficionats. 

  
La democràcia no consisteix que els qui ens governen decideixin en tot allò que 

hem de fer i el que no hem de fer, de què hem de gaudir i del que no i  en allò que ens 
és més beneficiós del que no, i sobretot, en com hem de mesurar els nostres valors. No 
em puc imaginar unes festes locals dels municipis catalans, majoritàriament de la zona 
de Tarragona, sense la presència dels toros; i és més, crec que cap alcalde de les 
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localitats catalanes amb tradició taurina a les festes s’atrevís a suprimir la plaça de 
bous, entre d’altres coses perquè perillaria el seu càrrec.   

 
Vostè volen fer  polèmica d’una tradició per considerar-la espanyolista per molt 

que ho intentin difuminar amb “protectores d’animals”, jo crec que s’equivoquen en 
formular aquest sinònim. 

 
 La política no està per decidir aquests tipus de qüestions, és a dir, si prohibim o 

no “els toros”. Prohibir, intervenir allò que ens fa nosa sense tenir en compte el que vol 
la majoria, no és democràtic, es simplement cohartar els drets i llibertats del ciutadà 
que no pensa igual que  tu. Vostès se’n fan un tip, d’exigir i reclamar “drets històrics”, 
què passa amb els que reclamen que se’ls respecti aquest dret, de ben segur històric, 
de lluny? 

 
Repeteixo, si  les corridas de toros existeixen en l’actualitat és perquè hi ha gent, 

molta gent, que va  a les corridas després de passar per taquilla. Si aquesta gent hi 
deixés d’anar, les corridas també deixarien de celebrar-se i la tauromàquia moriria de 
“mort natural” i no pas per imposició política, que és el que vostès pretenen.  

 
Així doncs, acceptem declarar Arenys Amiga dels Animals, però no podem donar 

suport a acceptar que Arenys s’autoproclami municipi antitaurí perquè quatre polítics 
així  ho decidim. El tema és més profund que tot això i els arguments que vostès donen 
són molt febles. Per parlar de toros s’ha de conèixer el mon de la tauromàquia i vostès 
crec que l’han deixat de banda. Si els espectacles taurins han de desaparèixer algun 
dia  ho faran per “mort natural” i no per imposició política, no s’enganyin.” 
 

Sotmesa a votació la dita moció, s’acorda per deu vots a favor i sis abstencions, 
corresponents a l'alcalde, la Sra. Estrada, el Sr. Massuet, el Sr. Fors, la Sra. Zaragoza i 
el Sr. Acero, aprovar la dita moció en los termes en què queda transcrita. 

 
c) El regidor Sr. Massuet llegeix la següent moció, que formula el grup municipal 

de CiU: 
 
“Atès que l’anunci, per part del govern de l’Estat, d’augment de dos punt de l’IVA 

a partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no 
només les famílies i les empreses, sinó també les Administracions locals. 

 
Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels 

ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments. 
 
Atès que des de la perspectiva institucional, el fet que l'Ajuntament sigui 

considerat com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem deduir-nos 
l'IVA suportat, tant de serveis com de productes i obres que la nostra corporació local 
contracta. 
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Atès que aquest augment de l'IVA del 16% al 18% implica un augment de la 
despesa  corrent per a l'Ajuntament i una major dificultat per realitzar inversions. 

 
Atès que tots els Ajuntament de Catalunya tenen en aquests moments greus 

problemes financers, fruit dels descens dels ingressos i de la manca d'un nou model de 
finançament local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que 
actualment estan desenvolupant. 

 
Atès que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català perquè les 

Administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l'IVA. 
 
Demanem: 
 
Que el Govern de l'Estat no faci efectiu aquest augment de l’IVA que perjudica 

greument famílies, empreses i institucions locals. 
 
Que el Govern de l'Estat faci els tràmits necessaris perquè les Administracions 

locals no paguin l'IVA de totes les inversions municipals, incloses les del FEIL, per 
destinar-lo a noves inversions prioritàries. 

 
Que aquest acord es faci arribar al president del Govern espanyol, als grups 

parlamentaris del congrés dels Diputats, a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació Catalana de Municipis.” 

 
Sotmesa a votació la dita moció, s’acorda per catorze vots a favor i dues 

abstencions, corresponents a l'alcalde i la Sra. Estrada, aprovar la dita moció en els 
termes en què queda transcrita. 
 

5.- PRECS I PREGUNTES.- Els grups municipals de ViA i CiU renuncien a 
formular, en la present sessió, els que havien presentat. 

 
 6- COMUNICACIONS.- L’alcalde dóna compte de les  Resolucions adoptades 
per l'Alcaldia des de la data 28 de setembre a 23 d'octubre de 2009. 
 
 7.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR.- L'alcalde dóna compte de l'escrit 
de renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, formulada pel tinent d'alcalde Sr. 
Ponsarnau. 
 

Es concedeix la paraula al Sr. Ponsarnau, que manifesta el que segueix i 
demana que consti en acta: “Haig de reconèixer que aquesta situació es podia produir 
en algun moment o altre. Una situació, la de tancar una etapa i iniciar-ne una altra, una 
de nova, podia ser-hi en qualsevol moment. De fet, estava prevista per al maig de 
2011. Però la meva etapa professional ha precipitat la decisió.  

 
Una decisió que ha necessitat una profunda reflexió personal, compartida amb la 

família. Tot i així, tot ha anat molt ràpid, massa ràpid!  
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A principi del mes d’octubre, l’Honorable Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

del Govern de la Generalitat de Catalunya va demanar-me que m’incorporés a les 
tasques del seu gabinet. Per mi va ser un honor, que vaig acceptar amb molt de gust. 
El 13 d’octubre es va publicar el meu nomenament per part de la consellera Capdevila 
com a adjunt del cap de gabinet de la consellera.  

 
En aquests 15 dies he pogut comprovar, per temps, hores, dedicació (fins i tot 

salut i família!) la incompatibilitat de les dues tasques, al Departament i a l’Ajuntament.  
 
La responsabilitat i l’objectiu de fer les dues coses bé i no a mitges em fan 

prendre aquesta decisió.  
 
Tinc la imatge, que em quedarà sempre a la memòria, d’aquell maig de 1999, en 

què tres “vailets”, en Quim Doy, en Cesc Montmany i jo mateix, entràvem com a 
regidors d’aquest consistori. Ja han passat més de 10 anys! En aquest temps he tingut 
l’oportunitat de treballar des de diferents àmbits. Govern, oposició i l’honor de presidir el 
consistori com a alcalde de la vila entre els anys 2001 i 2003.  

 
Podríem dir que ho he tastat tot, i a més, amb encerts i errors, amb situacions 

complexes i altres de més fàcils, he disfrutat fent aquesta feina.  
 
Sempre dic que la política municipal és la trinxera de la política, i tots els que ens 

hi dediquem hi hauríem de passar.   
 
De tots aquests anys m’emporto coses bones però també moments difícils i 

tristos a la nostra vila, moments que mai no podré oblidar: aquella revetlla de Sant Joan 
de 2000, en què ens va deixar Montse Vilanova; el temporal de 2001 que va afectar el 
Bareu, amb una nit difícil i complicada; els fets de la Nit de Naps de l’any 2006...  

 
Però també han portat moments de satisfacció que empeny a gaudir de la teva 

tasca de responsabilitat amb els teus companys de Govern: el treball en equip per 
millorar i obtenir la qualitat de les nostres platges, amb especial interès per l’obtenció 
de la Bandera Blava per al Cavaió; haver fet el primer “passet”, però important, per 
desencallar i aconseguir un gran equipament cultural a la nostra vila, amb l’obtenció de 
les Clarisses; fer realitat, tot i que em sap greu no poder-ho viure com a regidor a partir 
d’ara, l’aposta ferma de transformació i urbanització del tram baix de la Riera. Però 
també és de justícia que faci referència a allò de què no estic satisfet, vull referir-me a 
aquelles coses que no he estat capaç d’impulsar, però en què espero que prevalgui el 
seny i el màxim consens i puguin ser una realitat ben aviat. Em refereixo a la recollida 
selectiva i l’ordenació de la part alta de la Riera, i aquí hi ha clarament una autocrítica 
per part meva.  

 
Els qui em coneixeu sabeu que dic les coses tal com ragen, fet que m’ha portat 

problemes de comunicació i transmissió de missatges; que a l’hora d’explicar i 
expressar-me, ho faig d’una manera impulsiva i explosiva.  
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Voldria aprofitar aquesta oportunitat per demanar disculpes si he faltat a algú i si 

no he estat a l’altura en alguna ocasió: als meus companys de govern, a l’oposició i als 
treballadors d’aquesta casa, i evidentment als veïns d’aquesta vila.  

 
Com he dit, m’agrada dir les coses com les penso i no puc acabar sense fer 

dues reflexions, o més ben dit, reivindicacions:  
 
1. autoestima arenyenca: que ha de prevaldre per sobre de tot i que cal un 

esforç de tots per valorar el que tenim, la gent que tenim a Arenys 
2. positivització de les coses: en aquest punt els mitjans i les publicacions hi 

tenen un paper clau, des de la independència informativa i l’autonomia. Cal que 
treballin amb rigor, professionalitat i contrastant la informació.  

 
Aquests dos elements són clau per ser forts com a vila i units com a comunitat: 

l’autoestima arenyenca i la positivització de les coses, no ho podem oblidar.  
 
No puc acabar sense fer públics els meus agraïments:  

‐ A la família, la Núria, la Mercè i en Roger. 

‐ A en Quim Doy, en Cesc Montmany, la Teresa Lloret, en Jordi 
Pera, en Marc Soler, l’Annabel Moreno i la Marta del Castillo.  

‐ A tots els companys de Govern 

‐ A tots els companys del consistori 

‐ Als tècnics i treballadors de la casa 

Desitjo bona feina a l’Annabel, no hi ha cap mena de dubte de la seva capacitat 
de treball i responsabilitat pública, és una gran coneixedora de l’Administració pública.  

 
Ara començo una nova etapa en què veuré les coses amb ulls de ciutadà, sense 

interferències. Però ho tinc molt clar: ho faré des de l’autoestima arenyenca i la 
positivització de les coses.  

 
Moltes gràcies.“ 

 
Tot seguit tots els grups municipals agraeixen al Sr. Ponsarnau el treball que ha 

exercit0i li desitgen sort en l'exercici de les noves funcions. 
 
Finalment l'alcalde reconeix la lleialtat del Sr. Ponsarnau i li desitja sort i èxits en 

el seu nou destí. 
 
Tot seguit:: “Vist l’escrit de renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, 

formulada pel Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, inclòs en la candidatura d’ Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord municipal, presentada a les Eleccions Locals 2007. 
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 Vista la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central. 
 
 S’acorda per unanimitat: 
 
 PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament, formulada pel Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, i 
 
 SEGON.- Indicar que, a parer d’aquesta Corporació, la vacant produïda ha de 
ser coberta per la Sra. Annabel Moreno i Nogué, inclosa en la dita candidatura. 

 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 20.45 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta acta autoritzada 
per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  30 d'octubre de 2009 
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT, 
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