
 
  
 
 
  

Secretaria/fu 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     12 
Data: 9.11.11 
Horari: de 22 a 23 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 
Teresa Icardo Paredes, assisteix com a secretària 
 
El president obre la sessió. A continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
 
1.- Declarar la urgència del Ple.-  
 

• La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC diu que 
Des d’ERC no podem fer altre cosa que exposar la nostra negativa a l’aprovació de la 
urgència d’aquest ple, tot i que som conscients que la no aprovació de les ordenances 
d’ordenances fiscals, pot ser perjudicial per als arenyencs. Però per responsabilitat amb 
els nostres votants i amb tots els arenyencs en general, no podem deixar de fer sentir 
la nostra queixa davant de com han esdevingut els últims aconteixements a nivell 
d’aquest govern.  
 
Tal com estableix la Llei de Bases de Règim Local, al seu article 46.2.b), l’article 97 del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril sobre la Llei Municipal i de règim Local de 
Catalunya , així com l’article 94 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Llei Municipal i de Règim 



 
  
 
 
  

Local, el Ple ha de convocar-se al menys amb dos dies hàbil d’antelació llevat les 
extraordinàries que tinguin caràcter d’urgent.  
 
Urgent, significa que no es pot haver celebrat abans, per causes sobrevingudes. Segons 
la STS de data 18 d’octubre de 2000, s’estima la convocatòria urgent d’un ple en el que 
l’ordre del dia era lamentar la pèrdua d’un vilatà, ja que l’enterrament del difunt exigia 
un pronunciament immediat. Això és urgent. L’aprovació de les ordenances fiscals no 
és urgent ni molt menys sobrevingut.  
 
Les ordenances fiscals, s’han d’aprovar cada any. Igual que els pressupostos. Cada any, 
s’han d’aprovar per les mateixes dates per a donar compliment als tràmits d’audiència 
que exigeix la normativa municipal. És a dir que la persona responsable de la 
intervenció municipal ha de saber que abans del mes de novembre, aquestes 
ordenances han de ser aprovades. Com diu el Dret Penal, la ignorància d’una norma 
no excusa del seu compliment. La persona que està al càrrec d’una regidoria i 
solidàriament tot el govern municipal que gestiona tot el que afecta al seu municipi,  
han de saber a la perfecció la normativa vigent i el calendari de la seva aplicació si 
s’escau. Més quan en el cas que ens ocupa estem portant a aprovació les taxes i 
impostos per a l’exercici 2012, és a dir el que hauran de pagar els arenyencs el proper 
any. Fet evidentment prou seriós com per a tramitar-ho amb caràcter d’urgència, on ni 
tan sols els representants polítics hem tingut ocasió de parlar-ho en comissió 
informativa, ni amb el regidor ni amb els tècnics municipals. Però és més, al llarg dels 
últims anys, se celebraven audiències públiques on es presentaven les noves 
ordenances i on qualsevol arenyenc hi podia dir la seva. Aquesta possibilitat ja no la 
tenim, ni els càrrecs electes ni els propis vilatans, tot per la poca professionalitat 
d’aquest govern.  
 
I és que ni tan sols hem tingut la possibilitat de poder-nos estudiar les ordenances que 
es presenten en aquest ple. El passat dijous 4 de novembre, els grups de l’oposició 
teníem una reunió amb l’alcalde per tractar de temes importants pel municipi com és 
el convent de les clarisses. A aquesta reunió no hi va acudir l’alcalde, sense previ avís. 
Al finalitzar la reunió, el regidor d’hisenda Quim Barris, ens va sorprendre dient que 
s’havien d’aprovar urgentment les ordenances municipals per l’exercici 2012. Ens va 
lliurar un esborrany d’ordenances i ens va dir que a l’endemà ens enviaria les 
definitives, quedant un altre dia per parlar de les mateixes amb profunditat. Abans 
d’ahir i concretament a les 19.16h, menys de 48 hores abans del ple,  la interventora 
municipal ens va fer arribar les ordenances fiscals per l’any 2012. Evidentment, en 
aquest període de temps és molt difícil poder entrar a valorar el seu contingut.  
 
I és que aquest govern municipal lamentablement, després de gairebé 5 mesos de 
governar, encara no ha aprés que existeixen uns tràmits, una normativa que s’ha de fer 
complir i que tenen una gran responsabilitat entre les seves mans. Aquest govern està 
al capdavant d’un municipi de gairebé 15.000 habitants i sembla que no sigui conscient 
que les seves decisions afecten a les vides d’aquestes persones i als seus drets 
fonamentals. Aquest govern ha de ser responsable dels seus actes, ha de saber que la 
seva inoperància ens afecta a tots i que les conseqüències de les seves decisions poden 
comportar conseqüències indesitjables pels vilatans.  
 



 
  
 
 
  

El Gran Diccionari de la llengua Catalana defineix als polítics com 2 m i f Persona que 
s’ocupa professionalment dels afers públics, de la política. Han passat 5 mesos des que 
van prendre possessió dels seus càrrecs, ja és hora que assumeixin les seves 
responsabilitats i facin de polítics, governant amb professionalitat, amb criteri i amb 
sentit comú. Arenys de Mar no es mereix que els temes importants siguin tractats amb 
urgència, i no puguin ser estudiats com caldria.  
 
Per tot això, ERC votarà en contra de la urgència d’aquest ple.  
 
• La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta el 
que segueix:  El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya vol deixar ben clar aquesta 
nit, que  el govern municipal de CiU, PP i el Bloc, ha actuat de forma improvisada i 
contradictòria, amb poc rigor i amb un menyspreu absolut cap als vilatans i vilatanes i 
cap a la resta de formacions polítiques.  
 
Mai abans, un equip de govern i menys en minoria com l'actual,  havia portat a 
aprovació les ordenances fiscals per a l'any vinent sense un dictamen previ de la 
comissió informativa d’hisenda pertinent. 
 
I no hi ha hagut cap dictamen previ, evidentment perquè no s'ha arribat a celebrar 
aquesta comissió informativa prèvia.  
 
Enlloc de obrir un debat obert i un diàleg real amb la resta de grups municipals, han 
optat per la formula de convocar la sessió d'avui com a extraordinària i d’urgència. 
Podem acceptar el fet que sigui extraordinària, no seria pas la primera vegada ni la 
última que les dates apreten i cal aprovar les ordenances en els terminis establerts. El 
que no podem acceptar de cap de les maneres és el caràcter d’urgència, per saltar-se la 
comissió informativa preceptiva i per estalviar-se una audiència pública anunciada.  
 
Diu la normativa vigent local en aquest aspecte; que El Ple realitzarà sessions 
extraordinàries de caràcter urgent, quan siguin convocades amb aquest caràcter per 
l’alcaldia, en els supòsits en què, per raons d’urgència degudament motivades, no es 
pugui convocar la sessió amb l’antelació legalment requerida. 
 
El grup municipal d'ICV  ha demanat a la Secretaria d'aquest Ajuntament l'informe que 
justifiqués el caràcter d’urgència d'aquesta convocatòria, o les raons degudament 
motivades i la resposta ha estat que no se n’emetria cap informe per part d'aquest 
Departament.  
 
I és evident que no es pot fer, perquè al nostre entendre és del tot injustificable una 
convocatòria amb caràcter d’urgència per a la sessió d'avui. 
 
Que no ens diguin que no hi ha hagut dates per a dur a terme la comissió informativa,  
 
Que no ens expliquin que no s’havia advertit al equip de govern ja fa setmanes que 
estaven amb semàfor en groc, pel que feia  al calendari de convocatòries que calia  
Per acabar-ho d’adobar, l’alcalde Estanislau Fors va dir al ple del mes d'octubre 
responent a les preguntes formulades per ICV i el PSC sobre aquesta qüestió, que 



 
  
 
 
  

s’estava treballant amb la tècnica del Departament d’intervenció de l’Ajuntament, per 
intentar quadrar les ordenances amb els pressupostos.  
 
I va anunciar, Llegeixo literalment del web de l’emissora municipal a la notícia publicada 
el passat 27 d'octubre: "Està previst que un cop s’hagi consensuat amb la resta de les 
forces polítiques, hi hagi una audiència pública de pressupostos i ordenances adreçat a  
la ciutadania". 
 
L’alcalde d'Arenys s’omple la boca d' un relat de ma estesa i de sensibilitat de consens i 
de participació, i a la primera de canvi, ens sorprèn amb aquesta convocatòria al nostre 
entendre desproporcionada i injustificable d’urgència. I ens sorprèn encara més 
trobant-se governant amb la situació de minoria que es troba, fet que l’hauria de forçar 
a treballar de manera més responsable i organitzada.  
 
Quina urgència?: potser la motivada perquè que no s'ha fet els deures quan calia? 
potser perquè no es volia treballar conjuntament i de manera participativa un dels 
temes probablement més importants de la vida política municipal?...  
 
Quina urgència? : la de que la setmana passada venim tots els grups a posar sobre la 
taula temes tant transcendent per Arenys com el de la mesquita i la Casa de les Lletres 
i ens trobem amb que l’alcalde no s'hi presenta, i ens deixa amb el gerent de 
l'Ajuntament i que consti que no hi tenim res en contra, sense excusar-se ni intentar 
moure la trobada?...  
 
Quina urgència? , la de que en aquesta mateixa reunió el 1r tinent d'alcalde i 
responsable de l'Àrea d'Hisenda ens demana que ja que estem reunits li deixem 10 
minuts per donar-nos un esborrany de les ordenances on hi falten moltes dades i 
apareixen anotacions personals de funcionaris de l'Ajuntament?...  
 
Quina urgència? : la que malgrat la situació,  li diem que farem l’esforç tot i la premura 
de les dates per fer la comissió informativa i que ens lliuri la documentació definitiva, i 
encara esperem resposta?  
 
Amb sorpresa, aquest dilluns al matí rebem  la convocatòria extraordinària de ple amb 
caràcter d’urgència reiterem al nostre parer totalment injustificada, situant la sessió a 
les sis de la tarda. Demanem que al menys es faci un canvi d’hora perquè no podem 
conciliar amb la vida professional dels nostres regidors l’assistència al ple. Al menys en 
aquest sentit se’ns escolta. 
 
Les formes de funcionament d'aquest govern impossibiliten la fluïdesa en les 
negociacions, imprescindibles amb un govern en minoria.  
 
Hi havia temps fins a aquest divendres per a convocar el ple. Avui hem tingut comissió 
informativa d’urbanisme per exemple per al ple de la setmana entrant, no m’estendré 
ara però en el desori també de la seva convocatòria.... però no es podia haver fet una 
comissió informativa d’hisenda  prèvia divendres passat, durant el cap de setmana si 
calia, aquest dilluns, dimarts o avui mateix? 
 



 
  
 
 
  

Creiem que també d'aquesta manera es podia haver seguit els terminis d’exposició 
pública que fixa la llei de Règim local i les limitacions de dates en les trameses dels 
anuncis de publicació fixades per l’òrgan de gestió del butlletí oficial de la província, i 
que no haguéssim arribat a la situació d'avui,  
 
El nostre cos ens demana votar que no a la proposta de convocatòria d’urgència, però 
per responsabilitat amb Arenys de Mar, i perquè no sigui dit que l’oposició bloqueja al 
govern en minoria, optarem per l’abstenció.  
 
• El regidor Sr. Vinyes en representació del grup municipal del PSC diu que la 
urgència no és deixar passar els terminis hores d’ara però, no votar la declaració 
d’urgència suposa impedir que espuguin aprovar les OOFF i per tant, un greu perjudici 
econòmic a l’ajuntament i al servei que ha de rebre el ciutadà. Per aquest motiu, 
s’abstindran en la votació i no votaran en contra. 

• L’alcalde accepta la seva responsabilitat però declara que desconeixia la data 
màxima en relació al 19 de novembre per aproar les OOFF, atesa la data màxima en 
què el BOP accepta els anuncis que ha de publicar màxim el 31 de desembre. La 
publicació abans d’aquesta data és absolutament necessària pels impostos i taxes que 
es meriten a primer de gener. Si no hagues estat així, era previst celebrar el ple el dia 
23 de novembre. L’audiència pública que te lloc cada any es farà enguany conjuntament 
amb el pressupost. 

Sotmesa a votació la declaració d’urgència, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, , 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: 1 vot Esquerra-AM 
Abstencions: 4 vots PSC-PM , , 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP 
 
Vist el resultat de la votació que no arriba al a majoria absoluta necessària per incloure 
l’assumpte en l’ordre del dia, l’alcalde aixeca la sessió i convoca nova sessió que tindrà 
lloc a les 23 hores del dia d’avui. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
  

 


