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Secretaria/fu 
 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     11 
Data: 26.10.11 
Horari: de 21 a 24 h 
Lloc: Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Joaquim Barris Garcia, tinent d’alcalde 
Susanna Mir Julià, tinent d’alcalde 
Maria Belén Quintero Aragon, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Román Pascual Rodríguez, tinent d’alcalde 
José Almansa Aragon, tinent d’alcalde 
Ramon Vinyes Vilà, regidor 
Santiago Fontbona Arbós, regidor 
Lorena Estrada Ocaña, regidora 
Maria Isabel Illescas Sánchez, regidora 
Maria Assumpció Balliu Tenas, regidora 
Isabel Roig Casas, regidora 
Josep Antoni López Navarro, regidor 
David Caldeira Bacardit, regidor 
Annabel Moreno Nogué, regidora 
Alejandro Acero Cherta, regidor 
Catalina Victory Molné, secretària 
 
 
El president obre la sessió. A continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.-  
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada amb caràcter 
extraordinari el dia 22 de setembre de 2011. L’acta s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
2.- Prorrogar al contracte de gestió indirecta a la Societat Coral 
l’Esperança.-  
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La tinent d’alcalde Sra. Mir dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió d’Administració General, 
Economia i Hisenda:  
 
Atès que en data 31 de desembre de 2011 finalitza el contracte subscrit amb la 
Societat Coral l’Esperança per a la prestació del servei públic municipal de teatre, 
música i dansa mitjançant concert. 
 
Vista la clàusula III del plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment 
de licitació, les quals formen part del contracte signat, que estableix una duració inicial del 
concert de cinc anys, termini que és susceptible de pròrroga fins a una durada màxima total de 
25 anys. 
 
Vist l’informe justificatiu de la conveniència de prorrogar el servei i que la proposta de 
pròrroga compta amb la conformitat de l’entitat i de la regidora del servei de cultura, es 
proposa al ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
1. Aprovar una primera pròrroga al contracte subscrit entre aquest Ajuntament i la Societat 
Coral l’Esperança, per a la gestió, en règim de concert, del servei públic de teatre, música i 
dansa. 
 
2.-  Aquesta pròrroga tindrà una durada d’un any, a partir  de l’1 de gener de 2012 i finalitzarà 
el 31 de desembre de 2012, termini durant el qual s’ha de procedir  a l’estudi tècnic en relació 
amb la possibilitat i/o conveniència que es faci càrrec del servei el mateix Ajuntament i, si 
escau, dels avantatges tècnics o econòmics de prestar el servei mitjançant concert per als 
usuaris.  
 
3.- Publicar el present acord al BOP als efectes de publicitat que estableix l’art. 271.4 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP 
pensem que en aquests moments la prorrogació del contracte beneficia l’Ajuntament i 
l’entitat, tot i que cal acabar de resoldre certs aspectes com el 18% d’IVA dins de la 
facturació dels 98.000 euros anuals i que actualment perjudiquen l’entitat. Ara bé, és 
una solució a curt termini. Caldrà estar amatents a les conclusions de l’estudi tècnic 
que s’especifica al punt dos dels acords. De ben segur que el desig de la Societat Coral 
l’Esperança és que l’espai serveixi per dinamitzar la vida cultural de la vila, tant si ho 
gestiona l’Ajuntament com si ho fa la mateixa entitat. Aprofitem per recordar que 
l’Ajuntament n’és el propietari per cessió per 15 anys amb dues condicions ben clares: 
la reforma, que ja es va fer, i l’ampliació per la banda de can Vives. Caldrà posar fil a 
l’agulla perquè aquesta obra, no especialment complexa ni astronòmicament cara, 
comenci a caminar. Aleshores sí que tindrem un teatre preparat per ser referent 
també a fora vila i amb probabilitats de ser molt més rendible. 
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També pensem que cal fer un reconeixement a la Societat Coral l’Esperança per la 
seva tasca, esforç i voluntat vers la dinamització cultural de l’espai, tant quan ho van 
gestionar en propietat com en cessió. 
 
I finalment, atès que durant l’any 2012 es farà un estudi de viabilitat de la prestació del 
servei pel mateix Ajuntament, seria interessant que quan aquest estudi estigui fet es 
consulti el futur, esperem que no molt llunyà, Consell de Cultura Municipal. 
 
El sentit del nostre vot en aquest punt serà favorable. 
 
• La regidora Sra. Roig , en representació del grup municipal d’ICV, diu: El grup 
municipal d’ICV votarà a favor d’aprovar la pròrroga al contracte subscrit entre aquest 
Ajuntament i la Societat Cultural l’Esperança per a la gestió en règim de concert del 
servei públic.  
 
Aquest 2011, ha estat el cinquè any en el qual la Societat Cultural l’Esperança ha 
gestionat el Teatre Principal d’Arenys com a servei públic municipal d’arts escèniques.  
 
Considerem el Teatre Principal com un motor d’activitat cultural que ha d’anar més 
enllà de la seva funció d’oferir una programació estable de teatre, música, dansa i 
audiovisuals, treballant també per aconseguir que sigui un equipament ben dotat 
tècnicament.  
 
Creiem que la Societat ha treballat aquest cinc anys sempre en aquest camí. Les dades 
de la darrera memòria del Teatre, les del 2010, així ho avalen: 54 espectacles 
corresponents a la programació regular, 53 activitats d’altres entitats i 44 dies destinats 
a residències de companyies, el que ens dóna un total de més de 150 dies d’ús del 
Teatre Principal i més de 15.000 persones usuàries en el decurs de l’any, fet que 
confirma la seva consolidació.  
 
No només han treballat per una programació i per assolir nous públics, com també ho 
han fet invertint al propi equipament per a millorar dia a dia el servei.  
Com a regidora de Cultura que vaig ser al darrer mandat, vull constatar personalment 
que la Societat Cultural l’Esperança ha sobrepassat amb escreix els requisits que es van 
establir al ple de clàusules que ara és a punt de finalitzar.  
 
El 31 de desembre, finalitza aquest contracte de gestió indirecta, i creiem que és del 
tot justa i necessària aquesta pròrroga, mentre s’elabora un nou plec de clàusules 
tècniques per a la futura explotació. La pròrroga de la concessió es fa pel període d’un 
any i caldrà que en aquest temps tinguem preparat el millor ple de clàusules per als 
temps que corren.  
 
Des d’ICV ens oferim també per col�laborar de bracet amb la Societat i l’Ajuntament 
per posar al dia aquest nou plec de clàusules, alhora que ens agradaria que poguéssim 
ser convidats a les reunions amb el teatre Principal per a treballar el conveni amb 
l’entitat així com les obres d’ampliació del teatre amb tot el realisme del món, perquè 
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també som molt  conscients que hi ha un calendari per acomplir, i que tot i que 
puguem anar caminant en els terminis que ens marquem, hi ha certes reformes a Can 
Vives que ja es podrien iniciar amb el projecte tècnic que tenim sobre la taula, i que 
serien cabdals per al nostre equipament cultural.  
 
Aquest és el nostre oferiment que es agradaria que es fes efectiu. I dit això i com 
anunciava al principi de la intervenció, votarem evidentment a favor de la proposta 
com no podia ser d’altre manera.  
 
• El Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu que donat que hi 
ha una proposta del govern i una acceptació per part de la Societat Coral Esperança, el 
nostre vot serà afirmatiu. Val a dir que això ens obliga a fer feina  cosa que significa una 
nova licitació i un resultat òbviament desconegut. Instem al govern que miri de cercar 
fórmules legals per a fer la gestió rendible i eficient independentment que es treballi en 
una nova licitació. 
 
El Ple, per unanimitat, n’acorda l’aprovació. 
 
3.- Modificació de crèdit 13/2011.- El tinent d’alcalde Sr. Barris dóna compte de la 
proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la 
Comissió d’Administració General, Economia i Hisenda:  
 
� Projecte 2005/8/RESID/1 
 
L’Organisme Autònom Local (OAL) Residència Geriàtrica, per acord de 15 de març de 2005 
va alienar a favor de l’entitat RENULMA SA l’habitatge del carrer Bisbe Català 11 (can 
Menéndez), pel preu de 313.009 €, i l’escriptura de compravenda se signà el dia 19 de maig de 
2005. 
 
 L’OAL Residència Geriàtrica va consignar al Pressupost de l’any 2005, en concepte de la 
venda de can Menéndez, un import de 119.535 €. 
 
Mitjançant  la modificació de crèdit 2/2006 de l’OAL Residència Geriàtrica sota la modalitat de 
suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat, procedia a suplementar partides de despesa amb càrrec a l’esmentada venda de 
patrimoni per import de 78.632,74 €. 
 
Vista la modificació de crèdit 2/2010 de l’Ajuntament on s’aprovava un crèdit extraordinari 
amb càrrec a l’esmentat finançament per import de 60.000 €. 
 
Amb data 18 d’abril de 2011es va aprovar la liquidació del pressupost 2010, de conformitat 
amb l’article 83 de la secció segona de l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, en el  romanent de Tresoreria 
Afectat es va incloure  un projecte 2005/8/Resid/1 denominat Afectat no afectat per import de 
54.841,26 euros, corresponent al sobrant dels ingressos procedents de la venda de can 
Menéndez . 
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VIST que existeix, doncs, un romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat 
per import de 54.841,26 € relatiu a la venda de patrimoni que fins al dia d’avui no s’ha aplicat al 
pressupost. 
 
VIST l’article 5 de TRLHL, que assenyala que els ingressos procedents de l’alienació o 
gravamen de béns i drets que tinguin la consideració de patrimonials no podran destinar-se al 
finançament de despesa corrent. 
 
� Projecte 2006/8/SGRAL/1 
 
ATÈS que el romanent afectat resultant de la liquidació de l’exercici 2010 també es va incloure 
en el projecte 2006/8/SGRAL/1 anomenat Afectat pendent d’aplicar, on s’inclouen sobrants de 
finançament procedents de diferents projectes dels quals es va desistir al seu moment o bé de 
finançament d’inversions que no s’han destinat a una aplicació concreta. 
 
� Projecte 2010/8/URBAN/2  
 
Vist el projecte anomenat “Execucions d’avals UASU 16 Portimar1”, que recull el finançament 
afectat procedent de l’ execució dels avals de Promocions Urbanes Guia SA i de la UTE 
Portimar, integrada per Obres i Serveis baix Montseny SL i Construcsa obras y servicios SL, i 
que cal incorporar al projecte 2007/2/URBAN/9 anomenat “UASU 16 PORTIMAR”. 
 
Suplement de Crèdit. 
 
ATÈS que els suplements de crèdit es regulen a l’article 177 i 178 del RD Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al 
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 
 
ATÉS que de conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els mitjans o 
recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari son: el romanent 
líquid de tresoreria, majors ingressos efectivament recaptat que els previstos al Pressupost o 
anul�lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
VIST que el proppassat 18 d’abril de 2011  s’aprovà la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per 
import de 2.282.140,06 euros restant disponible una vegada aprovada la Modificació de crèdit  
11/2011 un Romanent de Tresoreria de 649.040,44 euros.  
 
VIST també, que es considera susceptible de baixa part de la consignació existent a l’aplicació 
pressupostària 70 321 622 del projecte 2008/2/ENSEN/2 anomenat “Escola bressol”. 
 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2012 i 
per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria de l’alcalde – president, i d’acord amb 
el següent detall: 
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Despesa Corrent 
 
� 20 920 2270 Estudis i treballs tècnics administració general. La contractació 
d’una consultoria externa pel realitzar el servei de recolzament estratègic i realització d’un 
diagnòstic per a desenvolupar un pla de millora per a l’organització municipal fa necessari 
suplementar aquesta aplicació. 
 
Inversions 
 
� Projecte 2011/2/MUSEU/1 Inversions museus, aplicació 63 333 625. La 
compra de mobiliari pel Museu (prestatgeries...) justifica l’augment de la consignació. 
� Projecte 2010/2/RESID/2 Millora instal�lacions geriàtric. La compra de diversos 
aparells a la sala de rehabilitació del geriàtric, així com de divers material i mobiliari, ha deixat 
l’aplicació amb saldo insuficient per tal de comprar llits especials per la residència. 
� Projecte 2008/2/URBAN/3 Condicionament Riera. S’augmenta la consignació 
existent per poder fer-se càrrec dels preus contradictoris de l’ esmentat projecte.  
 
� Projecte 2011/2/URBAN/1 Carrers Urbanisme. S’incrementa l’aplicació d’acord 
amb la proposta de despesa relativa a l’encaix del Rial Sa Clavella amb la Riera, que en principi 
s’havia consignat al projecte de la Riera, s’ha de pressupostar com a obra  totalment 
independent del projecte principal i com a millora del carrer Sa Clavella, d’acord amb l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals. 
� Projecte 2010/2/CLAVE/1 Inversions clavegueram. Cal suplementar aquesta 
aplicació per tal que pugui arribar fins a la finalització de l’exercici amb consignació suficient per 
fer front a les diferents actuacions previstes. 
 
� Projecte 2010/2/SGRAL/1 Inversions Administració general, aplicació 20 
491 626. La compra d’un dispositiu que permeti realitzar les còpies de seguretat en cinta de 
tots els servidors de l’Ajuntament, justifica l’augment de la consignació.  
 
Crèdits Extraordinaris 
 
ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen a L’article 177 i 178 del RD Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al 
Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 
 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2012 i 
per a les quals no existeix  crèdit pressupostari, tal i com s’explica en la esmentada memòria 
de l’alcalde – president, i d’acord amb el següent detall: 
 
Despesa Corrent 
 
� 61 231 489 (...) Subvencions nominatives acció social. Per decret d’alcaldia de 
18 de gener de 2011 es va procedir a prorrogar els crèdit inicials del pressupost de despeses 
d’ingressos de l’exercici 2010. En el mateix acord s’establia que en les despeses de capítol 4 es 
realitzaven determinats ajustaments amb la finalitat de no atorgar subvencions fins a l’entrada 
en vigor del pressupost 2011, sense perjudicar determinades subvencions, aportacions o ajudes 
que resultin d’obligat compliment.  
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De conformitat amb l’article 25 de la Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar son subvencions previstes nominativament al pressupost aquelles que el seu objecte, 
dotació pressupostària i beneficiari apareguin expressament determinats en l’estat de despeses 
del pressupost.  
 
D’acord amb la proposta de la regidoria es procedeix a consignar nominativament en el 
pressupost les subvencions que vol atorgar l’ esmentada àrea. Així, mateix, s’incorpora 
l’aportació a la  Creu Roja relativa a l’aportació de kits socials de 2009, d’acord amb el conveni 
signat. 
 
Atès que aquestes subvencions no estaven previstes al Pressupost del 2011es fa necessari 
tramitar un crèdit extraordinari doncs es tracta d’una despesa específica i que no pot 
demorar- se fins a l’exercici següent tal i com s’acredita en la memòria d’alcaldia.  
 
� 70 321 489 (...) Subvencions nominatives educació. D’acord amb la proposta de 
la regidoria d’educació s’incorporen a pressupost les aplicacions corresponents a les 
subvencions nominatives que es volen atorgar. 
 
� 73 232 48900 Associació de dones per la igualtat. Es voluntat de la regidoria  
atorgar a aquesta associació una subvenció nominativa per a l’exercici 2011. 
 
� 80 337 489 (...) Subvencions nominatives Joventut i infància. Com ja s’ha 
exposat, no es van prorrogar els crèdits per atorgar subvencions, amb el que es creen les 
aplicacions per tal de poder atorgar les subvencions de l’àrea de joventut segons la proposta 
presentada. 
 
Despesa d’ inversió 
 
 
� Projecte 2010/2/ESPOR/2 Inversions esports, aplicació 82 342 62305. 
L’ampliació i legalització de l’escomesa de llum del camp de futbol justifica la creació d’aquesta 
aplicació. 
� Projecte 2011/2/ASOCI/1 Inversions acció social. La substitució d’un aparell 
d’aire condicionat i la col�locació de dos emissor tèrmics, entre d’altres, justifiquen la nova 
dotació pressupostària.  
� Projecte 2011/2/SGRAL/1 Inversions administració general. És necessari crear 
aquest projecte per tal de poder comprar, entre d’altres, divers mobiliari.  
� Projecte 2011/2/RADIO/1 Inversions Ràdio. En el Decret de pròrroga del 
pressupost també s’estableix que no es prorroguen els capítols VI i el VII de despeses, atès que 
estan finançats amb ingressos afectats i que  aquest tipus de despesa ha de  concloure en 
l'exercici anterior. Donat que, és necessari dotar la transferència de capital a realitzar a l’ EPE 
Ràdio Arenys, i vistes les inversions que l’entitat pública ha comunicat que realitzarà durant 
l’exercici 2011. 
 
VISTA la memòria de l’alcalde - president. 
 
ATÈS que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
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VIST l’ informe d’intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
1. Destinar 54.841,26 euros del romanent de Tresoreria afectat procedent de la venda de 
l’habitatge del carrer Bisbe Català 11 al projecte d’inversió 2010/2/Resid /2  Millora 
Instal�lacions Geriàtric. 
 
2. Destinar 14.976,82 euros del romanent de Tresoreria afectat del projecte 2006/8/SGRAL/1, 
no procedent d’ingressos urbanístics, al projecte d’inversió 2010/2/CLAVE/1.  
 
3. Destinar 70.939,75 euros del romanent de Tresoreria afectat del projecte 2010/8/URBAN/2 
procedent de l’execució dels avals de Promocions Urbanes Guia SA i de la UTE Portimar, 
integrada per Obres i Serveis baix Montseny SL i Construcsa Obres i Serveis SL, al projecte 
2007/2/URBAN/9. 
 
4. Aprovar inicialment la modificació de crèdit 13/2011 sota la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, 
amb romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat i baixes de crèdit 
d’aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin 
reduïbles sense pertorbació del servei, segons el detall següent: 
 
5. Aprovar la distribució dels agents receptors i emissors del finançament relatiu a l’aplicació 
objecte de baixa 70 321 622 del Projecte 2008/2/ENSEN/2 segons Annex adjunt. 
 
 
6. Publicar l’ acord anterior en el BOP, per al tràmit d’informació pública, durant un període 
de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. En el supòsit que no es produeixin reclamacions en el termini esmentat, 
l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2011, s’entendrà definitivament aprovat per 
aquesta corporació. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP 
entenem els motius que comporten aquesta modificació de crèdit; ara bé, el fet de no 
ser nosaltres mateixos qui gestionem i decidim com administrem aquests diners fa que 
el sentit del nostre vot en aquest punt sigui l’abstenció.  
 
• La Sra. Balliu , en representació del grup municipal d’ICV, diu: D’acord amb la 
proposta presentada en la corresponent comissió informativa del dia 20 d’octubre  en 
la que se’ns informa de la proposta de modificació de crèdit 13/2011 sota la modalitat 
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari i , el grup Municipal d’ICV , una vegada 
revisades les destinacions , creiem que  aquesta està justificada tècnicament.  
 
Ara bé, amb el que no estem d’acord és  que el suplement de crèdit que es vol 
destinar a despesa corrent, el grup d’ICV considera excessiva i innecessària en aquesta 
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època de crisi , la quantitat  (21.000 €) que es vol dedicar  a Estudis i treballs tècnics 
de la Administració.  No és ara el moment de  fer aquestes despeses i caldria primer 
saber si aquest estudi el pot realitzar algun organisme supramunicipal, com la 
Diputació, fórmula que ja s’ha utilitzat en altres ocasions per fer front a un estudi 
d’algun àmbit en concret. Com trobem també excessiva la despesa en inversió en 
mobiliari d’inversió d’administració general (9.545 €), no entenem tampoc el motiu 
d’aquesta despesa tant important. 
 
Pel que fa als crèdits extraordinaris que es volen dedicar a la despesa corrent, 
concretament a les subvencions nominatives  trobem a faltar les de cooperació. Sabem 
que la regidora és conscient d’aquesta manca d’assignació i que la seva intenció és la de 
subsanar aquest oblit. 
  
• El Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu que les 
modificacions que es presenten s’endevinen algunes d’elles necessàries. En un 
pressupost prorrogat, o no, les modificacions serveixen per ajustar la despesa a la 
realitat canviant. Les modificacions com el mateix pressupost obeeixen a una lògica, a 
una política la qual es pot compartir o no. Com de fet passa en algunes d’aquestes 
modificacions. 
 
L’origen de finançament: 
 
Escola bressol. De fet la partida de l’escola bressol eren diners que ara l’ajuntament 
pot disposar però que de fet tenien un origen. El dels estalvis per a fer el Bareu. Ens 
preocupa que el govern empri aquests diners per a obres no transcendentals i no es 
pugui fer el Bareu (213.414,20) 
 
Venda de can Menéndez. L’ús de la venda de Can Menéndez sempre ha estat pactat. 
Pel geriàtric i per a actuacions imprescindibles del geriàtric. En aquest cas sabem que hi 
van uns diners que esgoten el que teníem de can Menéndez. No volem que siguin 
diners que s’esfumin en petits detalls, de la mateixa manera que quan es recuperin els 
diners de l’empresa que havia de comprar i col�locar el mobiliari de la sala de 
rehabilitació i que es van treure del geriàtric, volem que es destinin de nou al geriàtric 
Municipal. (54.841,26). 
 
Romanent líquid per a despeses generals. (44.935,00). Estem arribant als límits del 
romanent líquid de tresoreria per a tenir un coixí amb el qual estar tranquils. Ara ens 
quedarà 604.105,4. Una opció hagués estat fer una modificació sense el romanent. 
 
Les actuacions 
 
Hi ha actuacions pendents en el clavegueram. Es importantíssim que es resolgui el 
clavegueram del carrer Doedes. Però no només aquest lloc. Avui mateix sortia 
claveguera pel tub de pluvials de Platja Cassà. I em pregunto no fa poques setmanes es 
va fer una actuació en aquest tram que havia de resoldre les retencions de clavegueram 
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a la part baixa de la riera (encreuament per sota el calaix de la Riera)? No haurem 
llençat els diners? 
 
Trobem a faltar subvencions. Es clar que són entitats que no tenen la seu a Arenys 
però sí que hi tenen infants d’Arenys i per aquest motiu eren susceptibles de tenir 
subvenció (Fundació Privada Marpi, Fundació Maresme, l’Horitzó-Pineda). Ens sembla 
una manca important de sensibilitat i de justícia. 
 
No acabem d’entendre com es pot considerar que l’encaix de sa clavella no és 
Riera....com si no ho fos el del carrer de l’Església o Margarides. En la comissió 
informativa varem demanar l’informe de l’arquitecte. Informe que a hores d’ara encara 
no ha estat lliurat. Això allibera 45.219,78 euros de la Riera. Espero que amb 
fiscalització de la interventora  ho veiem més clar, perquè ara no ho està. 
 
Finalment, constatem que hi ha modificacions que afecten al que abans eren patronats: 
geriàtric, museu, ràdio. Desaparició que tant va criticar el grup majoritari del govern. 
Sort a haver-ho fet ja que els tràmits amb aquests serveis són ara molt més àgils  i 
legals. 

 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 vot CUP, 3 vots ICV-EUIA-E, 4 vots PSC, 1 vot Esquerra-AM. 
 
Per majoria simple, n’acorda l’aprovació. 
 
4.- Expedient plurianual d’execució de la Sentència 669/2007.- L’alcalde, Sr. 
Fors, dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió d’Hisenda i Assumptes Generals:  
 
Primer.- En data 30 de juny de 2011, va tenir entrada en aquest Ajuntament la 
notificació formal de la Sentència 669 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en data 27 d’octubre de 2010 en el recurs 669/2007 interposat per les 
senyores Maria Teresa i Elisabet Vilaseca Gasau; Cristina, Odilia, Anna Maria i Mònica 
Gasau Foret; Glòria Farriols Goma i Patrícia i Sílvia Gasau Farriols. Aquesta Sentència 
és conseqüència de la reclamació presentada contra els Acords del Jurat d’Expropiació 
de Catalunya- secció Barcelona- de data 18 de maig de 2007, que fixava el preu just i, 
de 5 d’octubre de 2007, que resolia el recurs contra el mateix, relatius a l’expropiació 
de la finca de la seva propietat afectada pel Pla especial del parc Salvador Espriu 
d’Arenys de Mar. 
 
En virtut d’aquesta Sentència ferma, i contra la qual no caben recursos ordinaris, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar a pagar la quantitat de 393.234,48 € en el termini de dos mesos comptats des de 
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la notificació de la Sentència, amb advertència d’augmentar en dos punts l’ interès a 
satisfer per la demanda en cas d’impagament. 
 
De l’ esmentat import es va procedir al pagament a compte de 129.302,93 € el 5 de 
juny de 2009. Restant pendent de pagar a data d’avui 262.931,55 €.   
 
Segon.- Per tal d’acomplir la Sentència, aquesta Alcaldia en data 30 de setembre de 
2011 ha subscrit amb els reclamats un acord transaccional, pel qual es fracciona i 
s’ajorna el pagament de l’ import que l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar. 
 
Tercer.- L’acord abans referit comprèn el fraccionament de la despesa i una 
distribució en anualitats d’acord amb el calendari i pagament següent: 
 

ANY 2011 2012 2013 
APLICACIÓ 40/151/600 40/151/600 40/151/600 
IMPORT 87.643,85 87.643,85 87.643,85 
TOTAL DESPESA 262.931,55 Euros 

 
Quart.- L’Ajuntament, per acomplir l’ esmentada Sentència, ha de dur a terme un 
expedient plurianual que ha de fer front a la despesa de 262.931,55 euros més els 
interessos legals (inclosos els relatius al pagament a compte) distribuïda  en tres 
anualitats que s’han d’incorporar en els pressupostos dels exercicis 2011 al 2013. 
 
Cinquè.- Resta a l’expedient els informes preceptius de la interventora i la secretària 
de la corporació de dates 9 i 12 de setembre d’enguany. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
PROPOSO  
 
1. Aprovar l’expedient plurianual per respondre a l’autorització de la despesa de 
262.931,55 euros i els interessos corresponents d’un 5% anual. Aquest expedient 
comporta el compromís d’incloure l’esmentada despesa en els pressupostos dels 
exercicis de la corporació del 2011 al 2013. 
 
2. Executar la Sentència del TSJC, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a en els 
termes de l’acord transaccional firmat en data 30 de setembre de 2011 per l’alcalde Sr. 
Estanislau Fors i Garcia i les senyores Maria Teresa i Elisabet Vilaseca Gasau; Cristina, 
Odilia, Anna Maria i Mònica Gasau Foret; Glòria Farriols Goma i Patrícia i Sílvia Gasau 
Farriols.  
 
3. Donar-ne compte als efectes de l’execució de la Sentència al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a. 
 
La Sra. Moreno, en representació d’ERC diu: des d’ERC creiem que tant aquest plet 
com el plet sobre la casa Mollfulleda ha patit una sèrie de despropòsits i desídia per 
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part de la persona que exercia la defensa processal de l’Ajuntament. En ambdós casos 
les pròpies sentències fan referència a la manca de personació de l’Ajuntament als 
recursos, pel que les peticions dels demandants van ser confirmades per part dels 
tribunals ja que l’Ajuntament no van mostrar la seva contrarietat a les seves 
pretensions quan va tenir ocasió processal per fer-ho. Els advocats fem front al 
pagament d’una pòlissa de responsabilitat civil, per casos de desídia professional. Per 
això mateix, des d’ERC exigim que el govern municipal faci tot el possible per reclamar 
les possibles responsabilitats civils a la persona que va exercir la defensa (més aviat la 
indefensió) de l’Ajuntament). Fer front a aquestes sentències deixa fora de joc a 
l’ajuntament pel que fa a possibles inversions. Inversions que havien de beneficiar als 
arenyencs i en canvi, per una manca de rigor professional, en gaudiran tan sols dues 
famílies. Per ERC és inconcebible que qui ha exercit malament les seves funcions en 
dues ocasions no sigui reclamat jurídicament. Tots nosaltres som responsables del que 
es fa amb les arques municipals i per aquest motiu, no ens podem quedar de braços 
creuats.   
  
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP 
sobre aquest punt volem fer les consideracions següents: La situació que porta a la vila 
d’Arenys a pagar una multa que toca fort les arques municipals és fruit d’una 
continuïtat de males pràctiques, excés de confiança, deixadesa i desídia que no podem 
passar per alt:  
 
- Hi ha una deixadesa i poc compromís amb la funció pública del secretari 
d’aleshores per fer un seguiment i defensar els interessos de la vila d’Arenys, en aquest 
cas en nom de l’Ajuntament. I, alhora, un excés de confiança del consistori de llavors 
vers la seva professionalitat. 
 
És per això, i amb la plena confiança que en general així és en aquest moment, cal que 
qui treballa a la funció pública ho faci amb professionalitat, eficàcia i eficiència. 
 
Que qui ha de prendre les decisions polítiques, els 17 membres del Consistori, a partir 
dels informes pertinents, els contrastem amb experts externs. 
 
Que cal trobar els responsables, amb noms i cognoms perquè assumeixin, moralment, 
política i econòmica la responsabilitat d’aquesta sentència. 
 
Recordem que si paga l’Ajuntament, paga la vila d’Arenys, tots els arenyencs i 
arenyenques. Són exactament 393.234,48 euros, i, si aquí li sumem la sentència sobre 
can Mollfulleda que és de 1630.108, finalment són 2.323.342,48 EUROS que no 
tindrem.  
 
En aquest punt la CUP votarem en contra de l’aprovació de l’expedient perquè pensem 
que qui hauria de pagar aquesta multa no són els vilatans d’Arenys sinó els 
responsables tècnics d’aleshores. 
No estem d’acord amb la sentència i creiem que cal fer les actuacions pertinents per 
tal de cedir la responsabilitat econòmica a qui li correspongui. Considerem que un 
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tribunal que hagi estat capaç de culpar a 14.000 i escaig d’habitants que actualment som 
a Arenys per les negligències d’un representant de l’estat, el secretari d’aleshores, és 
un tribunal que no es mereix cap mena de confiança ni de reconeixement. 
 
En aquest cas la CUP pensem que el que cal és que l’Ajuntament faci insubmissió a la 
sentència; cal tensar la corda per desemmascarar totes aquestes males pràctiques i que 
qui l’ha fet, que la pagui. 
 
• El Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu que Aquesta és 
una altra sentència injusta per la vila d’Arenys. La ciutadania d’Arenys no es mereix que 
els seus impostos vagin a pagar actuacions mal fetes. El posicionament d’aquest grup 
municipal, favorable a la proposta, no és per a beneir aquest cúmul de despropòsits 
sinó per a que el despropòsit no sigui més gran. Per responsabilitat institucional 
nosaltres tornarem a donar recolzament en aquest punt com varem fer en l’anterior 
execució de sentència. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 4 vots PSC, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: 1 vot CUP 
Abstencions: 3 vots ICV-EUIA-E, 1 vot Esquerra-AM. 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
5.- Designar representant d’aquest Ajuntament a l’assemblea general de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna 
compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement 
per la Comissió d’hisenda i Assumptes Generals:  
 
Atès que s’ha de constituir la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, amb 
motiu de la constitució dels nous Consistoris realitzat el passat dia 11 de juny de 2011, 
es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Designar com a representant d’aquest Ajuntament a l’Assemblea General de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat el regidor de Brigada, Esports i Medi 
Ambient, Sr. Juan José Almansa Aragón. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: Des del 
grup municipal de la CUP ens sembla bé que hi hagi un representant del Consistori a 
una xarxa que diagnostica i fomenta el fet de fer uns municipis molt més sostenibles 
amb el territori i, conseqüentment, amb la producció i el consum en tots els àmbits. 
 
Ara bé, ser-hi vol dir participar i, el més important, que hi hagi un retorn que es 
tradueixi amb accions clares per la sostenibilitat a la nostra vila. Si no és així, per dir-ho 
ras i curt: no cal anar-hi a perdre el temps. 
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Així, entenem que el representant designat pel consistori participarà dels grups de 
treball creats per aquesta xarxa i proposem que siguin en aquells en què es treballa pel 
“consum responsable i l’economia sostenible” i en aquells en què es treballa per una gestió 
energètica sostenible. 
 
I, paral�lelament a la participació a aquesta xarxa, a nivell local proposem, i esperem 
que l’equip de govern i el regidor en qüestió en prengui nota, que es revisi i s’actualitzi 
la proposta que Arenys vam fer per potenciar el procés de L’Agenda 21. Així, L’aposta 
d’Arenys de Mar per la sostenibilitat, és de 2002. En aquest document hi ha descrit un pla 
d’acció concretat en 152 accions que calia fer fins el 2012, tot just d’aquí 2 mesos i 
escaig. 
 
Aquest document parla d’ampliar recursos per la gestió ambiental municipal i de fer un 
estalvi i eficiència energètica i promoció de les energies renovables, entre d’altres 
accions. 
 
La CUP hi creiem plenament en actuar en aquest sentit, i és per això que el nostre vot 
serà favorable en aquest punt. Però també és per aquesta convicció que esperem que 
hi hagin actuacions concretes i que anualment el regidor de medi ambient presenti una 
memòria pública de les actuacions realitzades. Si no és així, entendrem que la seva 
presència la Xarxa cap a la Sostenibilitat és del tot prescindible. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 4 vots PSC, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 3 
vots ICV-EUIA-E, 1 vot CUP 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM.  
Vots en contra: cap.  
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
6.- Designar representants d’aquest Ajuntament al Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la proposta 
d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió 
d’hisenda i Assumptes Generals:  
 
Atès que s’ha de constituir el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, 
amb motiu de la constitució dels nous Consistoris realitzat el passat dia 11 de juny de 
2011, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Designar com a representant d’aquest Ajuntament al Consell de Promoció Turística 
Costa del Maresme el regidor de Comunicació, Turisme i Consum, Sr. Román Pascual 
Rodríguez, i com a suplent la funcionària Sra. Maria Antònia Martí Fernández. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP 
pensem que en aquests moments la prorrogació del contracte beneficia l’Ajuntament i 



 
  
 
 
  

15

l’entitat, tot i que cal acabar de resoldre certs aspectes com que el 18% d’IVA dins de 
la facturació dels 98.000 euros anuals i que actualment perjudiquen l’entitat. Ara bé, és 
una solució a curt termini. Caldrà estar emetents a les conclusions de l’estudi tècnic 
que s’especifica al punt dos dels acords. De ben segur que el desig de la Societat Coral 
l’Esperança és que l’espai serveixi per dinamitzar la vida cultural de la vila, tant si ho 
gestiona l’Ajuntament com si ho fa la pròpia entitat. Aprofitem per recordar que 
l’Ajuntament n’és el propietari per cessió per 15 anys amb dues condicions ben clares: 
la reforma, que ja es va fer, i l’ampliació per la banda de can Vives. Caldrà posar fil a 
l’agulla perquè aquesta obra, no especialment complexa ni astronòmicament cara, 
comenci a caminar. Aleshores sí tindrem un teatre preparat per ser referent també de 
fora vila i amb probabilitats de ser molt més rendible. 
 
També pensem que cal fer un reconeixement a la Societat Coral l’Esperança per la 
seva tasca, esforç i voluntat vers la dinamització cultural de l’espai, tant quan ho van 
gestionar en propietat com en cessió. 
 
I finalment, atès que durant l’any 2012 es farà un estudi de viabilitat per instal�lar el 
servei pel propi Ajuntament, seria interessant que quan aquest estudi estigui fet es 
consulti el futur, esperem que no molt llunyà, Consell de cultura municipal. 
El sentit del nostre vot en aquest punt serà favorable. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 4 vots PSC, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 3 
vots ICV-EUIA-E. 
Vots en contra: 1 vot CUP 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM. 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
7.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.- 
 
L’alcalde Sr. Fors, dóna compte dels següent Decrets: 
 
7.1 Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, mitjançant 
Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 20 de juliol de 2011, d’un import de 
48.300,00 €, destinats al finançament del curs 2010-2011 de l’Escola de Música 
municipal. 
 
7.2 Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre el departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que té per objecte atorgar una subvenció a 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar destinada a minorar les quotes que suporten les famílies 
pel servei d’ensenyament, d’un import de 201.600,00 euros, a raó de 1600,00 euros 
per alumne equivalent. 
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7.3 Deixar sense efecte la designació del Sr. Juan José Almansa Aragón com a 6è tinent 
d’alcalde d’aquest Ajuntament i com a membre integrant de la Junta de Govern Local. 
 
7.4 Aprovar el resumen numèric de la revisió padronal a 1 de gener de 2011, amb un 
nombre total de 14.683 habitants, dels qual 7.305 homes i 7.558 homes. 
 
7.5 Designar al regidor Sr. Acero Cherta 6è tinent d’alcalde, membre de la junta de 
govern local i la delegació de les funcions en l’àmbit de Gent Gran i Noves 
Tecnologies. 
 
8.- Mocions.- 
 
Es presenta una moció per urgència referent a l’escola taller, i se n’acorda per 
unanimitat la inclusió. 
 
8.1.- La regidora Sra. Moreno llegeix la següent moció en representació de tos els grups 
municipals: 
 
Fi de la “Nova casa de nous oficis” CEIP Joan Maragall. 
 
El passat 13 d’octubre es va cloure la “Nova casa de nous oficis”, el programa hereu de 
les Escoles Taller, que a la nostra vila han fet una gran tasca en els darrers 12 anys. 
 
Amb aquest programa del SOC (Generalitat de Catalunya) s’acompleixen els grans 
objectius adreçats a joves de fins a 25 anys: formar-los i capacitar-los professionalment 
per tal de facilitar-ne la inserció al mercat laboral, dotant-los d’hàbits i disciplina per tal 
de reduir els riscos d’exclusió social. A casa nostra, l’eina per aconseguir-ho ha estat 
actuant sobre un equipament municipal, el CEIP Joan Maragall en l’any del seu 50è 
aniversari, sota la tutela d’un equip docent que és part fonamental per a l’èxit d’aquest 
programa. 
 
Davant la incertesa de què farà la Generalitat en relació amb aquest programa, amb el 
risc que sigui “carn de retallades”, el grup municipal d’ERC Arenys de Mar : 
 

• Es posiciona a favor de la continuïtat d’aquest programa, com ja vam fer en 
l’anterior mandat, quan des de la Regidoria de Promoció Local vam  defensar-lo 
durant els mesos en què es va reformular el programa.  

 
• Insta el govern municipal, atès el suport incondicional dels diferents consistoris 

de la vila a les escoles taller en els 12 anys d’aquest programa, a defensar-ne la 
continuïtat davant el Departament d’Innovació i Empresa de la Generalitat.  

 
Sotmesa aquesta moció a votació, el Ple per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
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8.2.- Moció que presenta el grup municipal del PSC de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar per redactar un nou ROM.- El Sr. Vinyes, en representació del 
grup municipal del PSC, diu: 
El Ple de novembre de 1999 va aprovar el ROM (Reglament orgànic municipal) 
com a eina reguladora de 1'organització i el funcionament. de 1'Ajuntament 
d'Arenys de Mar, i els seus diferents òrgans. 
 
El mateix ROM indica que la filosofia que inspira aquest Reglament es basa en 
criteris d’eficàcia, rapidesa i transparència en 1'actuació municipal a fi i efecte que 
la ciutadania arribi a sentir-se protagonista dels assumptes públics, contribuint així 
a aconseguir una societat participativa, conscient i responsable en l’àmbit 
municipal dels assumptes que els afecten. 
 
Desprès de 12 anys de funcionament del ROM creiem que cal fer-ne un nou 
redactat per adaptar-lo a les noves normatives i perquè continuen sent vigents els 
criteris d’eficàcia i transparència que van inspirar el redactat actual. 
 
La Comissió de Govern, que és l’actual Junta de Govern, la gestió electrònica no 
recollida en el redactat o la incidència en la participació creiem que en són 
algunes mostres. 
 
És per tot això que tots els grups proposem al Ple municipal l’aprovació del 
següent acord: 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Mar crearà una comissió de treball per redactar un nou 
Reglament orgànic municipal, integrada per un representant de cadascun dels 
grups polítics municipals. Els treballs d'aquesta comissió hauran d’estar enllestits 
en un període màxim de mig any i, prèviament a 1'aprovació pel Ple del nou 
reglament, es faran les consultes pertinents als Consells municipals. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP hi 
votarem a favor perquè realment ens interessa modificar el ROM. A la proposta del 
regidor de zona hi ha deures del regidor que en aquests moments no queden previstos 
en el ROM i que esperem que sí que hi siguin a la propera modificació. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació, el Ple per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
 
8.3.- Moció que presenta el grup PSC de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per 
reclamar la immediata execució de la variant de Valldegata.- El Sr. Vinyes, en 
representació del grup municipal del PSC, diu: 
 
El 13 d'abril del 2010, el DPTOP i el Consell Comarcal del Maresme van signar un 
document de bases per a la millora de la mobilitat, que recull un conjunt 
d'actuacions en les infraestructures viàries i ferroviàries per respondre a les 
necessitats de la comarca. Pel que fa a la xarxa viària, aquest document donava 
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impuls a la Ronda del Baix Maresme, dins de la formació d'una vialitat alternativa a 
la N-11 i en el marc del traspàs de l’Estat a la Generalitat d'aquesta carretera en 
el seu recorregut per la comarca. 
 
Paral�lelament, el document incloïa la construcció d'una connexió entre la N-II i la 
C-32 que, a més, feia de variant de la B-511 al seu pas per Arenys de Mar. 
Posteriorment el DPTOP va obrir la Iicitació de Ies obres d’aquesta variant, per un 
valor de 4,5 milions d’euros. 
 
El 17 de desembre el DOGC va publicar l’ordre MAH/3975/2010, de 19 de 
novembre, per la qual es feia públic l’acord de declaració d’impacte ambiental del 
Projecte de l'estudi d’impacte ambiental del nou vial de connexió N-II - C-32 al 
polígon industrial Valldegata-Draper, al terme municipal d'Arenys de Mar. 
 
Les obres també es van adjudicar (octubre de 2010, per 3,3 milions d’euros) i 
havien d’acabar justament ara, a la tardor del 2011. 
 
La carretera d'Arenys a Sant Celoni té actualment les característiques d ' un vial 
urbà a Arenys de Mar, entre la rotonda de I'encreuament amb la N- I I  i la 
connexió amb I'autopista C-32, a partir de la qual la carretera continua cap a 
Arenys de Munt amb el codi C-61. La variant ha estat Ilargament reivindicada per 
totes les forces politiques de la nostra vila des de fa molts anys i ha de permetre 
als vehicles connectar la N- I I  i la C-32 més directament i evitar el pas per 
l’interior d'Arenys de Mar, de tal manera que millorarà la seguretat i la fluïdesa 
del trànsit. 
 
Sabem que no hi ha hagut mai unanimitat en el desenvolupament de les 
infraestructures al Maresme tot i que sí majories àmplies. També sabem que els 
plantejaments abans eren uns i ara, amb els nous governs a la Generalitat i al 
Consell Comarcal, són uns altres. Però mai no hi ha hagut discordança en la 
necessitat de la variant de Valldegata. Variant que és necessària, que té els 
diners i una adjudicació i que no es pot veure arrossegada per dubtes en el 
desenvolupament viari d’altres parts de la comarca o per necessitats inversores 
fora de la comarca que es manllevin d’aquesta obra. 
 
És per tot això que el grup municipal socialista proposa al PIe I’adopció dels 
següents acords: 
 
1. El Ple de I'Ajuntament d'Arenys de Mar es referma en la necessitat de la 
construcció de la variant de Valldegata com a eix viari per enllaçar la NTT amb 
I'autopista i desviar I'antiga B511 (carretera Arenys de Mar-Sant Celoni) per tal que 
no passi pel nucli urbà d'Arenys de Mar. 
 
2. Reclamar a Ies administracions competents, especialment a la Generalitat de 
Catalunya, que faci realitat aquesta obra immediatament, sense més demores. 
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3. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat), al Consell Comarcal del Maresme i al Ministeri de 
Foment. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La variant ja 
està pràcticament feta. Pensem que ajudarà a reduir el trànsit pel centre de la vila i 
això ho valorem molt positivament. El sentit del nostre vot serà afirmatiu. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació, el Ple per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
 
8.4.- Moció que presenta el grup municipal de la CUP de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar per penjar la bandera estelada al màstil de l’Ajuntament 
els dies de la Diada dels diferents territoris de parla catalana.- El regidor Sr. 
Caldeira llegeix la següent moció que presenta el grup municipal de la CUP: 
 
La vila d’Arenys de Mar forma part del territori de parla de llengua catalana. Aquest 
lligam lingüístic i cultural fa que, malgrat divisions administratives, la mobilitat, el 
coneixement i la fraternitat entre els diferents territoris sigui un fet ben habitual. 
No és estrany, per aquest motiu, que col�lectius i associacions de la vila participin 
d’intercanvis amb altres col�lectius de la resta del territori lingüístic. 
Tampoc no es va fer gens estrany quan molts col�lectius, associacions, partits i, també, 
persones que actualment compartim consistori, vam participar en l’organització de 
l’exercici democràtic del dret a decidir consultant els vilatans d’Arenys de Mar sobre el 
futur polític dels territoris de llengua catalana. 
Així, doncs, 
Atès que als màstils de l’Ajuntament en diades i dates significatives hi ha hagut penjades 
banderes que no són la senyera. 
Atès que aquestes banderes han estat penjades per commemorar, recordar, 
solidaritzar-se o celebrar algun fet, efemèride, etc. 
Atès que la vila d’Arenys de Mar té un lligam històric i lingüístic amb la resta de 
territoris de parla catalana. 
Atès que la bandera estelada és el símbol que al nostre país significa el reconeixement 
d’aquest passat i de la unitat lingüística. 
Atès que la bandera estelada és el símbol que al nostre país significa i reconeix el dret a 
decidir el seu futur que té qualsevol nació. 
Per tot això, el grup municipal de la CUP presenta al ple l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
1. Que l’Ajuntament pengi l’estelada els següents dies: 

23 d’abril (Sant Jordi) 
25 d’abril (Diada del País Valencià) 
7 de juny (Corpus de sang) 
23 i 24 de juny (Sant Joan) 
9 de juliol (Sant Zenon) 
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16 d’agost (Sant Roc) 
11 de setembre (Diada nacional) 
7 de novembre (Diada de la Catalunya Nord) 
31 de desembre (Diada de Mallorca) 
 

2. Que l’Ajuntament publiqui al web municipal una notícia breu que expliqui que 
es penja l’estelada i el motiu en qüestió pel qual oneja. 
 
• La Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, diu: Històricament en 
aquest consistori s’havia respectat la sensibilitat de tots els grups municipals que en 
formaven part pel que fa al tema de les banderes. Hi havia un pacte pel qual només 
onejava la bandera oficial de Catalunya i durant tot l’any. Darrerament hem vist que 
algunes banderes s’han penjat aleatòriament en alguns dels balcons de l’Ajuntament.  És 
per aquest motiu que des del grup d’ICV demanem que es faci un protocol o es 
mantingui, o revisi si escau, el pacte fet al seu dia, i no volem entrar en aquesta guerra 
de banderes. 
 
• El Sr. Almansa, en representació del grup municipal del PP, diu: El nostre grup 
votarà en contra d'aquesta moció perquè entenem que no s'han de penjar al màstil de 
l’Ajuntament banderes que no són oficials. Per què si no és així, per què no pengem la 
bandera del barça els dies que jugui el Barca? Per què no pengem la bandera del partit 
que guanyi les eleccions el proper 20 de novembre? I ara que ve la Castanyada 
podríem penjar alguna relacionada amb la festa. 
 
També vull aprofitar per dir que nosaltres entendríem que demanéssim que es 
pengessin les banderes oficials, com per exemple 1'espanyola, com per exemple 
l’europea, la catalana o com per exemple la mateixa d'Arenys. Que no hi són i fa ja anys 
que no hi són. Entendríem que demanéssim això, però el que no podem entendre és 
que demanin que es pengi una bandera que representa només a una part dels ciutadans 
de Catalunya i que a més a més sovint ho fa per afrontar amb una altra part de 
ciutadans de Catalunya. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: 1 vot Esquerra-AM, 1 vot CUP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 2 CiU 
Vots en contra: 2 vots PP, 4 vots PSC 
Abstencions: 3 vots ICV-EUIA-E i 3 vots CIU.  
 
Per majoria simple, no se n’acorda l’aprovació. 
 
8.5.- Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar instant ADIF a habilitar un accés obert a la platja des de 
l’estació del tren.- L’alcalde Sr. Fors llegeix la següent moció en representació de 
tots els grups municipals: 
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A finals del mes d'agost passat van iniciar-se els treballs de millora de I'accessibilitat a 
I'estació de tren d'Arenys de Mar. L’objectiu es construir nous passos inferiors entre 
andanes que estiguin dotats també d’ascensors, entre altres reformes. 
 
Les obres executades per ADIF sota el control de RENFE feia mesos que estaven 
pendents de realitzar-se, desprès que I'anterior empresa adjudicatària rescindís el 
contracte al�legant problemes econòmics. 
 
Davant la possibilitat que el projecte de I'obra inclogués el blindatge de I'estació, 
mitjançant tanques, per a aquells usuaris que vulguin accedir a la platja i al passeig de 
mar, com ja s'ha vist en altres casos de reforma d’estacions, com s'ha demostrat en cas 
de Sant Andreu de Llavaneres, I'Ajuntament va iniciar converses el 2009 amb el 
president d'ADIF per evitar aquesta situació. 
 
A I'aleshores alcalde, se li havia garantit que es deixaria un pas obert perquè Ia gent 
que volgués, pogués accedir a la platja de davant de l’estació. 
 
Malgrat que, fins al dia d'avui, I'Ajuntament no ha rebut comunicació oficial de I'inici de 
les obres, ni còpia del projecte d’execució dels treballs que s’estan realitzant, la 
companyia ferroviària ha manifestat en mitjans de comunicació que es blindarà el pas 
al�legant l’existència del pas subterrani del capdavall de la Riera. 
Aquesta situació ha provocat el malestar de bona part de la població que utilitza 
habitualment aquest accés a la platja. 

Per tot plegat, s’acorda: 
 
1. Instar RENFE i ADIF perquè facin les modificacions oportunes i necessàries al 
projecte de millora de I'accessibilitat a I'estació amb I'objectiu de dotar-la amb un pas 
obert que garanteixi l’accés a peu al camí de mar i a la platja des de l’estació. 
 
2. Traslladar a RENFE i ADIF la preocupació del municipi davant la possibilitat de 
blindar l’estació, atès que es tracta d'un pas molt utilitzat per una part de la població, 
sobretot a 1'estiu, per accedir a la platja i al camí de mar. 
 
3. Comunicar que el model visual i funcional de les obres de millora de l’accessibilitat a 
les estacions de tren que s’estan portant a terme al Maresme són compatibles amb 
accessos oberts per accedir a la platja, com ja ha passat al municipi de Sant Pol de Mar. 
 
4. Comunicar el contingut i el resultat de la votació d'aquesta moció a ADIF, Renfe, 
etc. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: A la CUP 
ens sembla bé el que es porta a aprovació; ara bé, cal deixar clar a ADIF que la 
responsabilitat última de qui creua la via per anar a mar, que, no ens enganyem, és el 
primer motiu pel qual es proposa l’acord, és d’ADIF, mai de l’Ajuntament. Si no és així, 
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preferim que es tanqui. L’Ajuntament no està preparat, si més no econòmicament, per 
anar pagant sentències. 
 
• La Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, diu:  tot i que s’hauria 
de refer el punt on es refereixen a ADIF com una filial administradora de les 
infraestructures  ferroviàries de RENFE i que no s’ajusta a la realitat (ADIF és 
l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, és una entidad pública empresarial 
depenent del Ministeri de Foment,  ADIF no és una filial), el grup d’ICV ja va plantejar 
al seu dia  a l’alcalde la necessitat que l’Ajuntament, en acord del Ple i com a punt de 
l’ordre del dia, instés ADIF a habilitar aquest accés obert cosa que al seu moment 
l’empresa, en la presentació del projecte, es va comprometre a respectar. De tota 
manera, el més important en aquest cas no és la forma sinó el concepte i per tant ens 
adherim a la moció presentada pel grup municipal de CIU per aconseguir que es facin 
les modificacions oportunes i que es garanteixi aquest pas obert d’accés a peu al camí 
de mar i a la platja des de l’estació. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació, amb l’esmena proposada pel grup municipal d’ICV, el 
Ple per unanimitat de tots els presents, n’acorda l’aprovació. 
 
8.6.- Moció que presenten els grups municipals de la CUP, VIA-SI-RCAT-Bloc 
Municipal, ERC I ICV de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per millorar el model de 
finançament local i rebutjar l’espoli fiscal.- La regidora Sra. Moreno llegeix la següent 
moció que presenta  el grup municipal d’ERC:  
 
El sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers. En última instància la 
principal perjudicada n’és la Vila. Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els 
ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua (que no és 
més que un impost sobre l’especulació). I, per altra banda, que l’Estat transfereix als municipis 
una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de població, però que depèn 
dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte als impostos que 
recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la 
qualitat dels serveis que els ajuntaments ofereixen a la població. 
 
Enguany encara no s’han tancat els comptes de l’exercici 2010, i per tant desconeixem 
quina quantitat haurà de tornar Arenys de Mar a l’Estat. Igualment desconeixem si 
l’Ajuntament està retornant a terminis a l’Estat o ha retornat algun import 
corresponent a l’exercici de 2009 o 2008. 
 
Cal tenir en compte, a més, que l'Ajuntament d’Arenys de Mar assumeix en moltes 
ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels vilatans 
d’Arenys de Mar. Serveis que hauria d’assumir la Generalitat o l’Estat. I, especialment, 
la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels Països Catalans pateixen a mans de 
l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la Generalitat al nostre municipi, així 
com els mateixos projectes que l’Ajuntament pugui finançar.    
 
En tot cas, el que es posa greument i, novament, de manifest és que cal una reforma 
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integral del sistema de finançament local, i per tant, com es financen el serveis que 
presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint poden ser fins i 
tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i les 
transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest 
nivell a la població. 
 
Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots i totes 
les arenyenques, que ens veurem afectades per aquest acte de deslleialtat institucional, 
escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels 
arenyencs que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per 
manca de pressupost.     
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’adopció dels següents ACORDS:  
  
1.     Que l’Ajuntament reclami a l’estat espanyol el no pagament dels possibles imports 
que li reclami, com de les bestretes anteriors que encara estiguem pagant. 
2.     Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals 
3.     Que l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el pagament 
d’aquests diners, i que coordini aquestes accions amb els altres municipis dels Països 
Catalans que han expressat la mateixa reclamació. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, diu: La CUP 
entenem perfectament la moció d’ERC i, fins i tot, ja ens agradaria aconseguir quelcom 
a partir d’ella. 
 
És cert, però, que l’objectiu de la moció, i utilitzant paraules de l’escriptor i intel�lectual 
Manuel de Pedrolo és que cal protestar fins i tot quan no serveix de res. Negar-nos a 
pagar els possibles imports que ens reclami l’Estat espanyol ens restaria aquesta 
quantitat l’any següent a l’hora de rebre, per dir-ho d’alguna manera, els ajuts que 
anualment rebem. 
 
Entenem que l’espoli fiscal, causa endèmica i primera de la situació econòmicament 
precària que patim els ajuntament i la resta de catalans i catalanes, té una única solució: 
la Independència dels Països Catalans i la creació de l’estat propi. Ni concerts 
econòmics ni pactes de cap mena. Ningú entendria que els diners d’un els recaptés i 
gestionés el seu veí del costat. Doncs amb els països, el mateix. Podríem fer, per girar 
el mitjó, una moció per demanar la Independència i així evitaríem l’espoli fiscal. 
 
En tot cas, el vot de la CUP serà afirmatiu. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CiU, 1 vot Esquerra-AM, 1 vot CUP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 
3 vots ICV-EUIA-E 
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Vots en contra: 2 vots PP 
Abstencions: 4 vots PSC 
 
Per majoria absoluta, se n’acorda l’aprovació. 
 
8.7.- Moció que presenten els grups municipals de la CUP, ERC, CiU,  i VIA-
SI-RCAT-Bloc Municipal i de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per que 
s’adhereixi a l’associació de Municipis per la independència.- La regidora Sra. 
Moreno llegeix la següent moció que presenta el grup municipal d’ERC: 
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava 
exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania 
en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent 
dins de la Unió Europea. 
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Països Catalans, donant 
la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. 
 
El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a 
Barcelona. 
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts 
que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis dels Països Catalans que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític 
i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 
de les Nacions Unides.” 
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Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos ajuntaments volem impulsar 
la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la 
independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de formar part, pels 
tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens 
locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte 
final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al 
Països Catalans de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el 
dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
Segon.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar 
en la redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació ‘MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA’. 
 
• El Sr. Caldeira, en representació del grup municipal del PSC, diu: A la CUP ens 
sembla bé ser representats a qualsevol ens que treballi per avançar cap a l’assoliment 
de la Independència dels Països Catalans. Ara bé, pensem que allò que tindria molta 
força és l’Assemblea de regidors dels Països Catalans on hi tindríem la possibilitat de 
treballar els 17 regidors del consistori. Pensem que un país camina fermament cap a la 
independència quan hi ha una majoria de municipis i de consistoris que aposten 
clarament en aquest sentit. La CUP apostem perquè sense embuts els i les electes ens 
posicionem sobre el procés independentista. I això cal fer-ho visible i coordinadament 
amb la resta que remi en aquesta direcció. El sentit del nostre vot serà afirmatiu per 
aquesta moció. 
 
• La Sra. Balliu , en representació del grup municipal d’ICV, diu: ICV creu 
fermament el Dret a decidir  així com en el Dret d’exercir  d’autodeterminació del 
pobles i nacions, així com en el respecte  de la voluntat resultant.   Per tant, per 
coherència els representants del nostre grup Municipal exerciran la llibertat de vot en 
aquesta moció. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: , 5 vots CiU, 1 vot Esquerra-AM, 1 vot CUP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
i 2 vots ICV-EUIA-E.  
Vots en contra:  4 vots PSC i 2 vots PP 
Abstencions: 1 vots ICV-EUIA-E.  
 
Per majoria simple, se n’acorda l’aprovació. 
 



 
  
 
 
  

26

8.8.- Moció que presenten els grups municipals d’ERC i ICV de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar per declarar Arenys de Mar municipi lliure 
de circs amb animals.- La regidora Sra. Moreno llegeix la següent moció que 
presenta el grup municipal d’ERC: 
 
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats 
de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no 
han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni 
han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 
causar-los estats d’ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de 
camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 
 
Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, 
encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés 
d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la 
violència. 
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals també han d´ afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 
antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d'aquests espectacles. 
 
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals catalanes de 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món 
han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 
 
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen 
nombrosos casos d’animals que han escapat de les instal�lacions d'un circ i han causat 
greus danys materials i personals. 



 
  
 
 
  

27

 
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament d’Arenys de Mar amb els principis ètics, 
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. 
 
2. Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs 
o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre 
municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o 
posseïdores d'aquests animals. 
 
3. Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal�lació 
a Arenys de Mar d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en 
l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. 
 
4. Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que 
corresponguin. 
 
5. Notificar aquest acord a la associació AnimaNaturalis i a les associacions animalistes 
registrades a Arenys de Mar. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: , 4 vots CiU, 1 vot Esquerra-AM, 1 vot CUP, i 3 vots ICV-EUIA-E i 4 
vots PSC.  
Vots en contra 1 vot CiU 
Abstencions: :  2 vots PP i 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
 
Per majoria absoluta, se n’acorda l’aprovació. 
 
9.- Precs i preguntes.- 
 
A) PRECS. 
 
1. El grup municipal de la CUP formula els següents precs: 
 

• Aquesta setmana es feia públic que els Països Catalans han assolit la quota 
d’atur més alta dels darrers 15 anys. Aproximadament, més d’1.200.000 persones 
aturades. I, si ens fixem amb les dades de l’Enquesta de Població Activa, ascendeix fins 
al milió i mig. Des de 2008 que s’iniciaren els símptomes de la crisi financera, 
econòmica i laboral, les xifres d’atur no han parat de créixer –exceptuant alguns 
períodes conjunturals- i aquesta tendència no sembla que hagi de capgirar-se a curt 
termini. 
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Altres indicadors econòmics com la variació del PIB, de la renda per càpita... confirmen 
també aquesta situació de crisi que estem vivint. Una situació que si bé portem temps 
vivint i, sobretot, portem temps llegint, veient, escoltant i debatent, no arriba a la seva 
fi. 
Davant d’aquesta situació és imprescindible que les institucions treballin colze a colze 
amb aquells actors socials i econòmics per tal d’elaborar propostes concretes que 
serveixin, si bé la crisi és a nivell global, per anar avançant a escala local cap a la seva 
superació. Som conscients que aquesta crisi és cíclica i sistèmica, és inherent a la lògica 
del sistema capitalista, però la voluntat i diligència política pot ajudar a resoldre els 
grans greuges que aquesta situació conjuntural provoca al conjunt de la societat i, 
especialment, al conjunt de les classes populars. 
És per això que des del grup municipal de la CUP demanem un cop més al govern 
municipal voluntat política per fer polítiques socials i fiscals valentes que ajudin a 
mitigar els efectes de la crisi i posin les bases d’un nou model socioproductiu que 
assegurin un augment de l’ocupació estable i de qualitat. I, realitzem el següent prec 
sol�licitant al Consistori que lideri aquest canvi amb les següents condicions. 
 
PRECS: 
 
1. La constitució d'una taula arenyenca per la crisi que compti amb representants 
dels empresaris, dels sindicats, dels partits polítics, i d’altres agents socials que, per la 
seva especificitat, tinguin o puguin tenir una aportació d’interès als temes que abordi la 
taula. 
2. Que la Taula per la Crisi tingui dues funcions principals: fer d’observatori de la 
crisi (mitjançant recollida d’informació i diagnòstics) i fer propostes per  fer-hi front. 
3. Que la Taula es reuneixi amb la suficient periodicitat per tractar tota la 
dimensió de la crisi econòmica, així com les seves conseqüències a nivell de cohesió 
social, serveis socials, teixit productiu, etc, i poder fer un seguiment a temps real. 
4. Que l’Ajuntament convoqui tots els grups municipals del consistori a una 
comissió extraordinària per acordar les formes, els temps i els actors de la Taula. 
 
L’alcalde recull el prec. 
 
• Des de fa anys, les formacions polítiques d’Arenys de Mar a l’hora de fer 
activitats al carrer som tractades de manera diferent respecte a la resta de col�lectius i 
associacions de caire no marcadament polític. 
Des de la CUP pensem que qualsevol de les propostes polítiques, tot el que fem ho 
fem únicament i exclusiva per millorar, cadascú des de les seves coordenades 
ideològiques, la vila i, bàsicament, com una contribució a la comunitat. Així, ni més ni 
menys que qualsevol altre col�lectiu o associació. Això sí, des d’una perspectiva 
obertament política. Però, res més. 
És per això que no entenem perquè les formacions polítiques hem de pagar per fer ús 
d’instal�lacions municipals així com pel material.  
És per tot això suara exposat que el grup municipal de la CUP demanem al govern 
municipal que resolgui aquest greuja. 
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La regidora Sra. Mir recull el prec. 
 
• Un biòleg arenyenc ha fet una actualització d’una part del cens que, juntament 
amb un altre biòleg, van fer l’any 2000 sobre els nius d’orenetes a la vila. 
 
D’aquest segon estudi, parcial, s’ha constatat que el cens ha augmentat allà on ja estava 
inventariat, i també s’ha detectat que hi ha nous llocs de nidació. 
 
Per tot això, demanem al govern municipal que: 
 
1. Aporti els mitjans tècnics i econòmics per fer l’actualització integral de l’estudi 
d’orenetes. 
2. Fer una campanya informativa, per exemple a la revista local A tocar ratlla, per 
difondre a la resta de vilatans l’estudi, que seria únic al país, i per sensibilitzar tothom i, 
especialment, aquelles persones que tenen nius al seu edifici, perquè els protegeixi. 
3. Des de l’Ajuntament, prendre mesures de gestió i conservació així com de 
foment de la biodiversitat. Això és, per exemple, fer ordenances que protegeixin els 
nius ja existents quan hi hagi una rehabilitació d’edificis. 
 
L’alcalde recull el prec. 
 
• Davant de la biblioteca, allà on hi el creuament amb el carrer Bonaire, és un 
espai on hi travessa molta gent i, especialment perquè hi ha la biblioteca, també molta 
mainada. 
 
La CUP demanem a la regidora de governació que en aquest espai que hi ha davant de 
la biblioteca es faci un pas de vianants i es senyalitzi amb pintura groga el terra, així 
com amb un rètol viari, per avisar als conductors de vehicles que aquest  és un espai 
d’especial protecció per als vianants i concretament de mainada. 
 
La regidora Sra. Quintero recull el prec. 
 
2.- El grup municipal del PSC formula el següents precs: 
 
1.- La Placa Mare Paula té poca llum. No estem parlant d’altres hores de la 
matinada, sinó que quan és  de nit queda molt fosca. Demanem al govern que revisi 
aquesta situació en una -plaça concorreguda per infants i on hi ha moltes zones 
massa fosques. 
 
2.- La web municipal està poc actualitzada i hi manca informació. Preguem al govern 
que revisi a fons la informació de la pagina web. 
 
3.-Els carrers queden bruts, més bruts del normal, davant de les zones d’afectació i 
terrasses d’alguns locals d'Arenys, especialment els d’oci, per aquest motiu preguem al 
govern municipal que demani i controli que aquests locals prenguin les mesures de 
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neteja adients i mesures de prevenció com cendrers per a millorar la neteja dels 
carrers. 
 
L’alcalde recull el prec. 
 
4.- Preguem que els plens municipals ordinaris es facin en la periodicitat i horaris tal com 
vam acordar independentment de si s'han de fer altres plens extraordinaris. 
 
B) PREGUNTES 
  
1.- El grup municipal de la CUP formula les preguntes següents: 
 

1.- Per un Decret d’alcaldia es va procedir a precintar el local Casa Ametller situat a la Riera 
perquè no garantia la seguretat pels vianants ni per la clientela. 
Quines actuacions s’hi van fer perquè d’un dia per l’altre aquelles deficiències de 
seguretat hagin estat resoltes? 
• Com s’ha formalitzat l’acord amb el propietari que accedirà a seguir les 
directrius dels Serveis tècnics municipals? 
• Per quin motiu se li havia donat la llicència d’obertura si incomplia les 
directrius dels Serveis tècnics municipals? 

 
Pregunta que presenta el grup municipal d’ERC: Ens pot dir el govern municipal quin ha 
estat el criteri tècnic a seguir per clausurar durant unes hores un comerç “Casa 
Ametller” amb els perjudicis per la seva imatge que li pot haver ocasionat després del 
desplegament policial i de brigada, el que va generar molta expectació?  
 
2.- Davant de la cada cop més gèlida situació del Mercat municipal on dia rere dia 
tanquen més parades i no hi ha cap relleu generacional que les substitueixi, el govern 
municipal ha pensat en algun pla estratègic de millora com per exemple constituir-lo 
com a cooperativa o fer una discriminació positiva d’aquells productes produïts o 
elaborats a Arenys i, per extensió, a la resta dels Països Catalans? 
 
El regidor Sr. Acero diu que l’actual situació del Mercat Municipal és conseqüència de 
diversos factors: l’estat propi de la instal�lació, l’estat legal de les concessions i el marc 
legal que les regula, amb l’afegit del context de crisi econòmica. El pla estratègic ha de 
tenir en compte aquests factors així com una planificació dels equipaments i distribució 
comercial a tota la vila. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica estem a l’espera 
de l’aprovació d’un pla de dinamització presentat a la Generalitat i la corresponent 
dotació econòmica per poder fer-lo efectiu. 
Amb independència d’això, està previst pel mes de novembre convocar al Consell de 
Promoció Econòmica i treballar conjuntament amb els agents econòmics i polítics el 
desenvolupament dels plans d’acció. 
 
2.- En el ple de juliol, la CUP vam fer un prec perquè es creés el Consell Municipal de 
cultura, atesa la qualitat i quantitat d’agents de que gaudeix la vila així com del 
patrimoni de què disposa. S’ha posat fil a l’agulla en aquest tema? 
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3.- Per quin motiu l’autobús de línia que enllaça els dos Arenys no para a les parades 
establertes i, fins i tot en algun cas, habilitades espacialment per aquest ús? 
 
2.- El grup municipal d’ERC formula les preguntes següents: 
 
1.- Ens podria dir el govern municipal quins criteris tècnics de seguretat pels vianants 
ha seguit l’actual govern per retirar les jardineres que hi havia a les zones de circulació 
emmarcades dins el senyal de “zona residencial”, ubicades davant la plaça de 
l’Ajuntament i la plaça de l’Església? 
 
Contesta Juanjo Almansa diu que van posar les jardineres sobre la vorera ja que aquest 
tipus de jardineres són perilloses pels vianants i els ciclistes i a més provocaven molts 
accidents a la circulació del vehicles, per la qual cosa amb aquesta sicuació fa de 
barrera arquitectònica per que la gent no accedeixi a les calçades. 
 
2.- Ens pot dir el govern si està portant a terme un seguiment de les obres de 
reparació del col�lector ubicat a la llera de la Riera de Sobirans dins del terme 
municipal d’Arenys de Munt? 
 
El regidor Sr. Almansa diu que  des de 1'Ajuntament d'Arenys de Mar estem fent un 
seguiment de les obres, cada setmana estem en contacte tant amb la regidora de Medi 
Ambient corn el regidor de Gestió Urbanística i Territorial d'Arenys de Munt. En 
aquests moments ja s'han col�locat tres travesses recolzades sobre formigó perquè hi 
hagi una estabilitat i estem pendents de que es col�loqui la quanta i última. Tanmateix 
des de 1'ACA s'ha fet un projecte d’emergència per tal de que és puguin posar encara 
més travesses. 
 
3.- Ahir dia 25 d’octubre, el web de l’Ajuntament de Canet de Mar, va confirmar que 
finalment el passeig del Cabaió de recuperació mediambiental es tirarà endavant. 
Després de la proposta d’acord presentada per l’oposició en el darrer ple que instava 
al govern municipal a realitzar les oportunes gestions per a que el passeig tirés 
endavant, ens podria dir el govern municipal quines passes a dut a terme i finalment 
s’executarà l’esmentat passeig? 
 
3.- El grup municipal d’ICV formula les preguntes següents: 
  
1- Corn es preveu suplementar en el pressupost 2012 el desajust que ja s’està 
produint amb la retallada retroactiva de I'aportació del Departament d'Educaci6 per 
placa de I'Escola Bressol i Escola de Musica? Com estan afrontant aquest terra i si es 
preveu que I'aportació sigui únicament de I'Ajuntament o en l’augment de les taxes. 
 
2- Volem saber qui i corn s’està gestionant el futur de la Casa dels Nous oficis i 
I'estat actual del projecte Escola Joan Maragall? S'han acabat les actuacions previstes i 
els treballs que han quedat per fer? S’està treballant per la continuïtat d'aquest 
projecte? 
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• El regidor Sr. Acero contesta que la Casa dels Nous Oficis es nodria de 
subvencions específiques per a aquesta activitat, segons la informació dels tècnics 
municipals i el mateix responsable de l’Escola, enguany no s’han convocat. La finalitat 
de l’Escola d’Oficis no és la de fer treballs, sinó la d’impartir uns coneixements teòrics i 
pràctics, el curs ha finalitzat havent realitzat íntegrament les hores previstes tant d’una 
cosa com de l’altre.  
 
No es preveu continuïtat com a Casa d’Oficis, atès que està mancada del finançament 
referit amb anterioritat. S’està treballant la possibilitat de reconvertir-lo en formació 
per activitats relacionades amb el mon nàutic, alhora que estudiant altres escenaris que 
si comptin amb dotació econòmica pel finançament de l’activitat. Ens trobem en una 
fase molt primigènia i no pretenem aixecar expectatives sense assegurar. 
 
3- Quin protocol es va seguir en el sopar popular de I'acte d’inauguració de Ies 
Jornades del Calamarenys? Per que es va fer un reservat tancat i separat dels assistents 
per les autoritats en una acte popular? 
 
4- Com s'han pagat les obres del carrer Andreu Guri? 
 
5- Donades les dates en que ens trobem, i vist que no han fet cap reunió amb els 
grups de l’oposició que no governen, en quin estat es troben les ordenances fiscals i 
el pressupost pel 2012? 
 
6- Que cobra exactament el regidor i portaveu del grup municipal del Bloc, a 
I’oposició, amb delegacions i sisè tinent d'alcalde? Quin es el motiu pel que Bloc no 
està govern i segueix a l’oposició? Així mateix, i d'acord amb les seves declaracions a 
Radio Arenys manifestant que demana cobrar els endarreriments, preguntem si és 
certa aquesta afirmació i en cas afirmatiu des de quina data? 
 
7- Quina contraoferta ha fet el Consell Comarcal del Maresme als Ajuntament dels 
dos Arenys i Sant Iscle en relació a la Deixalleria mancomunada? Com es preveu la 
resolució d'aquest tema? 
 
El regidor Sr. Almansa diu que els tres municipis que formem part de la Deixalleria ens 
vam reunir a les dependències de 1'Ajuntament d'Arenys de Munt i el Consell 
Comarcal ens van fer les següents propostes per tal de que ells gestionessin la 
deixalleria: 
− Nou programa de gestió informàtica de la deixalleria. Aquesta millora 
permetria 1'acces a la informació de la gestió de la deixalleria a temps real. Actualment 
l’operari de la deixalleria porta un registre manual i posteriorment informatitza les 
dades. 
Prejubilació de l’operari actual i contractació del nou personal a gener 2012. 
− Inversió inicial amb amortització a 4 anys, del cost d’implantació de la gestió 
informatitzada. 
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Adequació del control d’accés i millora de la vigilància: inversió en videogravador i 2 
càmeres per la zona dels contenidors. 
Nous contenidors d’emmagatzematge de residus. Substitució dels 8 contenidors 
banyeres. 
− Substitució de la tanca perimetral de la façana principal de la instal�lació per un 
mur de formigó. 
Col�locació d'unes frontisses metàl�liques a les finestres del despatx com a millora de 
seguretat. 
− Ampliació de l’horari d'obertura: s’obriria el dilluns, tots els dies a les 9 del matí 
i de 15 a 16 farien manteniment. 
A més d’aquestes propostes l’ajuntament ha demanat una sèrie de documents i s'ha 
demanat rebaixar el cost total de la deixalleria. Ara estem pendents de la resposta. 
El que volem és en primer lloc oferir un millor Servei del que hi havia fins ara i a més 
reduir la despesa que ens suposa la deixalleria. 
 
8- Que ha costat la Challenge a la poblacio d'Arenys de Mar? 
  
4.- El grup municipal del PSC formula les preguntes següents: 
 
1.- Ens podria dir el govern municipal quan es pensa tapar la rasa de la placa de 
1'Esglesia i pas Sota Estudi amb Rial sa Clavella? 
 
2.- Es pot explicar el govern quines han estat les modificacions en el projecte del 
Cami de la Pietat ? 
 
3.- Les escoles taller i cases d’oficis ens han donat un gran resultat a la nostra vila 
en el sentit de tenir persones formades en oficis i per a tenir equipaments en 
millors condicions. Ara se n’ha acabat una nova edició, pensa el govern municipal 
continuar amb el programa d’escola taller o sistema similar? Tenen preparat ja 
algun projecte? 
 
4.- Quina ha estat la causa que no hagi anat a ple la licitació de la recollida 
selectiva anunciada pel Ple del 19 d'octubre?  
 
El regidor Sr.  Almansa diu que s'estaven redactant els plecs administratiu i tècnic del 
nou servei de recollida selectiva i aquesta redacció s'ha pogut completar a partir del 
consens polític que a principis de mes es va assolir en relació al nou model de servei. 
 
5.- S.- S'ha plantejat el govern suprimir la paga extra als càrrecs de confiança i 
regidors alliberats com han fet a la Generalitat?  
 
 
6.- Ens pot dir el govern quin és  el deute econòmic que té  la Generalitat envers 
el nostre Ajuntament?  
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7.- Quan es pensa convocar el Consell de la gent gran?  
 
8.- Quan té previst el govern aprovar les ordenances municipals? ¿Es farà audiència 
Pública prèvia a l’aprovació? 
 
9.- Sabem que hi ha cases ocupades per ocupes, algunes de ls quals generen 
malestar al veïnat. Volem saber quines mesures està prenent o pensa prendre el 
govern per donar més seguretat i tranquil�litat al veïnat? 
 
10.- fa uns dies s’ha produït una esllavissada a les grades del camp de futbol. Al 
mandat pasat es va aconseguir una subvenció extraordinària de la Diputació de 
Barcelona per reparar les esquerdes actuals i/o iniciar un projecte de remodelació 
de les grades del camp de futbol Bernat Coll. Que s’ha fet en aquest sentit o és 
pensa fer? 
 
El regidor Sr. Almansa diu que sobre la subvenció de 10.000 euros s’havia de justificar 
abans del dia 30 d'octubre, per justificar-la s’havia de presentar la fitxa de diputació 
d'inici de tremit i aquesta fitxa s’havia de presentar amb la d’aprovació d'un projecte. Al 
no haver cap projecte ja que 10.000 euros no eren suficients per afrontar la reparació 
de les esquerdes de la grada el que vam fer per no perdre els diners va ser un canvi de 
destí i afegir-los a la subvenció de les obres del Complex Esportiu Fons de les Creus. 
Abans de fer cap actuació a la grada hi ha d’haver un estudi geotècnic per saber sobre 
quin terreny estem treballant i un projecte executiu. Ens hem posat en 
contacte amb Diputació i ens han dit que demanem el projecte de reforma 
integral de la grada a través del procés xarxa 2012. Així mateix tenim en els propers 
dies una reunió amb el Diputat d'Esports de Diputació per tractar aquest tema ja que 
la reforma de les grades del camp de futbol és una de les apostes fortes d'aquest 
govern i volem resoldre en aquesta legislatura 
 
11.- Quin és el preu per hora de la zona blava que ha d’aplicar l’adjudicatari de la 
concessió?  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde  

 


