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Acta de la sessió extraordinària i urgent que va dur a terme el Ple, 

en primera convocatòria, el dia 7 de juny de 2010  
 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 7 de juny de 2010, es 

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

 
Oberta la sessió per la Presidència, es procedeix per l’alcalde a justificar 

el caràcter extraordinari i urgent d’aquesta sessió. 
 
A continuació, de conformitat amb el que disposa l’art. 19.3 del 

Reglament orgànic municipal, s’acorda per unanimitat ratificar la inclusió en 
l’ordre del dia de la sessió, dels assumptes que en formen. 

 
Tot seguit es procedeix, per ordre, a tractar dels assumptes següents: 
 
REGENERACIÓ DE LES PLATGES D’ARENYS DE MAR.- L’alcalde 

llegeix la següent proposta d’acord: “Aquesta corporació municipal observa 
amb preocupació com de nou s’està preparant un procés de dragat de sorres, 
extracció que es preveu realitzar davant les platges d'Arenys i que I'any passat 
va provocar enormes queixes del sector pesquer i deis habitants i turistes que 
volien banyar-se a les nostres platges. Val a dir que I'actuacio es va realitzar en 
dues fases, la segona de les quals va començar el mateix mes d’agost sense 
avis previ per a aquest Ajuntament ni per als usuaris de les platges que van 
haver de compartir el temps d’oci amb les aigües tèrboles pel dragat. 

 
Entenem la preocupació del sector pesquer que tot i acostumats a 

situacions adverses (veda, temporals, crisi) observa aquesta actuació en 
('ambient marí amb preocupació, fins i tot amb enuig. 

 
Si be aquest consistori entén de les necessitats de sorra d’altres platges 

del Maresme, no entren com la solució sempre es temporal i provisional 
malmetent el fons marí cada cop, tot donant alhora la sensació de no utilitzar 
adequadament els recursos públics. 

 



 
  
 
 
  

Sabem de reunions entre diversos sectors per a minimitzar I'impacte i 
per a tots plegats establir el sistema pel qual tots els agents implicats puguin 
tenir una resposta adequada a la seva situació. Es per tot això que aquest 
ajuntament en PIe vol expressar el seu posicionament de forma publica tot 
aprovant els següents acords: 

 
PRIMER.- La regeneració de platges mitjançant el dragat del fons marí 

no es de cap de les maneres la solució per a tenir sorra als mesos d’estiu per 
raons ecològiques però també econòmiques car aquesta despesa recurrent to 
una eficàcia de pocs mesos en la consolidació de la platja. 

 
SEGON.- El consistori d'Arenys de Mar, tot i que les platges de ponent 

han perdut sorra, ni demana ni reclama que s’utilitzi sorra del fons marí per a 
millorar les platges de la vila. 

 
TERCER.- En cap cas es admissible que es dragui el fons marí davant 

les platges d'Arenys en ple estiu tot perjudicant a mes del fons marí, la 
terbolesa i qualitat de les aigües en plena temporada de bany. Les 
repercussions negatives en els usuaris de les platges i en el comerç i turisme 
en general no les podem oblidar. 

 
QUART.- Mostrar la nostra solidaritat amb el sector pesquer per tal de 

trobar les solucions adients que no malmetin el fons marí i reclamar que es 
facin els estudis necessaris per a cercar les propostes adients que respectin 
aquest fons marí l i ajudin a millorar la biodiversitat de les especies marines. 

 
CINQUE.- Reclamar que es facin els estudis i inversions necessaris per 

a estabilitzar les platges del Maresme de manera permanent sense haver de 
recórrer anualment al dragatge del fons marí. 

 
SISE.- Comunicar aquests acords a la Confraria de pescadors d'Arenys 

de Mar, als municipis del litoral al Maresme, al Ministeri de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, al Departament de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya i a la Delegació del Govern. 

 
Tot seguit sotmesa a votació la transcrita proposta d’acord, se n’acorda 

per unanimitat l’aprovació. 
 
2.- REDUCCIÓ RETRIBUTIVA DELS CÀRRECS ELECTES.- L’alcalde 

dóna lectura a la següent proposta d’acord: “L’aplicació de la reducció 
retributiva als càrrecs electes locals no esta expressament prevista per cap 
precepte del Reial decret-Ilei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. Ara be, en relació a 
aquesta qüestió hi ha dos precedents que apunten cap a la translació a aquest 
col•lectiu d’alguna mena de reducció de les seves remuneracions. Aquests 
precedents serien: 

 
a) L’art. 26 de la LPGE de 2010 (en la versió donada pel Reial 

decret-Ilei 8/2010), que 'contempla, amb efectes del 1 de juny, d’una reducció 



 
  
 
 
  
del 15% de les retribucions dels alts càrrecs del Govern de I'Estat (president del 
Govern, vicepresidents i ministres) I, d’un 10% en el cas dels presidents dels 
seus òrgans consultius (president del Consell d'Estat i president del CES). 
Igualment, el mateix article també contempla una reducció del 10% de les 
retribucions dels secretaris d'Estat i assimilats; un 9% per als subsecretaris i 
assimilats; i un 8% en el cas dels directors generals i assimilats. També els 
presidents d'agències estatals i presidents i vicepresidents de les entitats 
Públiques empresarials i resta d' ens públics així com els directors generals i 
els directors d’aquests organismes -si tenen funcions executives de màxim 
nivell- veuran reduïdes les seves retribucions entre un 10% i un 8%. 

b) L’acord de la Comissió executiva de la FEMP en relació a la 
reducció de salaris dels càrrecs efectes i alts càrrecs locals, de 25 de maig de 
2010, recomana a tots els ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars 
"I'aplicacio de la mesura de reducció dels salaris a alcaldes, presidents, 
regidors així corn als alts càrrecs dels governs locals". Igualment, recomana 
que els criteris orientatius que conte s’apliquin als presidents, vicepresidents i 
directius d’empreses Públiques. 

 
La reducció salarial aplicable a tots els col•lectius abans esmentats, 

segons la FEMP, ha de ser la mateixa que la que aplica I'Administració General 
de I'Estat per les seus càrrecs. Igualment, el document assenyala que les 
reduccions salarials s’establiran de forma individual i amb criteris de 
progressivitat, i la seva quantia es calcularà prenent com a referenda la 
retribució efectivament percebuda. 

 
Per una ultra banda, el document també explicita que les reduccions es 

faran efectives a la nomina del mes de juny i es congelaran els salaris per a 
I'any 2011. Finalment, el document també contempla que quedin exemptes de 
reducció totes aquelles exempcions que el Reial decret-Ilei eximeixi per als 
funcionaris. 

 
c) Per la seva banda, la Comissió municipalista de Catalunya va 

aprovar el passat 28 de maig un acord on es recullen les recomanacions per 
als ajuntaments en matèria de contenció de la despesa destinada a la 
retribució dels càrrecs electes, així com la reducció de retribucions del 
personal funcionari compresa at Reial decret-Ilei 8/20103 . 

 
Per tot I'exposat es proposa at Ple I'adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER.- Establir una reducció del 7% en la retribució bruta de 

I'alcalde i del 1r tinent d’alcalde. 
 
SEGON.- Establir una reducció del 6% en la retribució bruta de la 6a. 

Tinent d'alcalde. 
 
TERCER.- Aplicar una reducció del 5% en les altres retribucions i 

indemnitzacions corresponents a regidors i portaveus així com grups 
municipals. 

 



 
  
 
 
  

QUART.- Que lles anteriors disminucions retributives siguin 
d’aplicació a partir de la data 1 de juny de 2010. 

 
Tot seguit sotmesa a votació la transcrita proposta se n’acorda per 

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

president aixeca la sessió a les 19.05h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta 
acta autoritzada per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  10 de juny de 2010  
 
EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT, 
 
 
 
 
 
 

 
 


