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Secretaria/fu 
 
 
 
Acta de la sessió ordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     14 
Data: 16.11.11 
Horari: de 20.00 a 23.00 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 Aragón, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Román Pascual Rodríguez, tinent d’alcalde 
José Almansa Aragón, regidor 
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, tinent d’alcalde 
Catalina Victory Molné, secretària 
 
El president obre la sessió. A continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors.-  
 
La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, celebrades 
amb caràcter ordinari i extraordinari i urgent els dies 26 d’octubre i 9 de novembre de 
2011 respectivament. L’acta del dia 26 d’octubre de 2011 s’aprova amb la incorporació 
de les esmenes presentades per la Sra. Balliu. Les actes s’aproven per unanimitat dels 
assistents. 
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2.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concessió, de la gestió 
del servei públic de recollida de residus al municipi d’Arenys de Mar.- El 
regidor Sr. Almansa dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Urbanisme. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques que 
han de regir en el procediment per a adjudicar la gestió del servei públic de recollida 
de residus del municipi d’Arenys de Mar. 

 
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars esmentat ha rebut informe 
favorable de la secretària de l’Ajuntament i ha estat fiscalitzat per la Intervenció 
municipal, i que existeix consignació pressupostària adequada i suficient, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar la gestió del servei públic de 
recollida de residus del municipi d’Arenys de Mar, mitjançant concessió, i disposar que 
es procedeixi a iniciar el procediment obert i la tramitació ordinària, amb exposició 
simultània del Plec de clàusules d’explotació i de l’anunci de licitació. 

 

2. Aprovar la despesa per import màxim de 857.940,50 euros el primer any, més 
l'import de 68.635,24 € (o el corresponent al percentatge que resulti aplicable) en 
concepte de 8% d'IVA, amb càrrec a  l’aplicació 50.162.2270002  del pressupost 
municipal vigent, per la prestació, mitjançant concessió, del servei de recollida de 
residus del municipi d’Arenys de Mar, d’acord amb el Plec de clàusules d’explotació del 
servei, amb el Plec de clàusules administratives particulars i els annexos que els 
acompanyen. 

• El tinent d’alcalde Sr. Acero, en representació del grup municipal de VIA-SI-
RCAT-Bloc Municipal, diu literalment el que segueix: L’expedient que es porta a 
aprovació ha estat objecte de diversos debats tant a les reunions de treball dels grups 
municipals com als mitjans de comunicació i és veritat que existeix un ampli consens 
per dur a terme el canvi de model, però no n’hi ha tant en la forma d’executar-ho. 
 
Des del BLOC MUNICIPAL pensem que és una oportunitat perduda no incloure la 
neteja viària en el mateix Plec de clàusules de contractació del servei, car això 
permetria que la vila disposés de maquinària moderna per fer la neteja, sense fer 
inversió, i tindria garantit el nombre de persones que faran el servei, ja que l’empresa 
és responsable de substituir les baixes que es puguin produir, mantenint en tot 
moment la qualitat de la prestació. 
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En definitiva, millorar l’estat de la neteja viària i permetre a la Brigada arribar més 
intensament a tasques que ara no pot fer per les restriccions necessàries en la 
contractació de nou personal. 
 
Tampoc no estem d’acord en la reducció del nombre de carrers on inicialment es va 
proposar utilitzar bujols per encabir les bosses, ja que entenem que pel nombre 
d’habitatges, per la disciplina horària que marca el sistema de bujol és una bona manera 
de facilitar l’adopció d’un nou hàbit per a una bona part de la població. Atès que 
parlem de conductes humanes, estem en el terreny del que és opinable. 
 
En volem deixar constància per tal de rectificar si la praxi diària ens indica la necessitat 
d’aplicar aquestes condicions que ara en resten excloses. 
 
Tot i així estem d’acord amb la major part de les propostes d’aquest projecte i el 
nostre vot serà favorable. 
 

• La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ Esquerra-AM, 
manifesta literalment el que segueix: Des d’ERC no podem més que felicitar-nos pel fet 
de poder aprovar en aquest acte el Plec de la recollida selectiva porta a porta d’Arenys 
de Mar.  
 
Abans de res, no podem fer altra cosa que expressar el nostre més profund agraïment 
al tècnic de Medi Ambient, Jordi Simó, per la gran tasca que ha realitzat en els últims 
dos anys. Gràcies a ell, i als seus caps polítics avui portem a aprovació un Plec de 
recollida selectiva porta a porta, que fa molts anys que s’havia d’haver aprovat i que és 
un exemple del notable treball que ha realitzat en Jordi Simó, que hi ha abocat tots els 
seus amplis coneixements i hi ha invertit tot el temps del món, perquè aquest Plec fos 
una realitat.  
  
El passat 31 de gener de 2010, aquesta regidora va impulsar la implantació de la 
recollida porta a porta al nucli antic i a zones de baixa densitat (aproximadament 4.000 
habitatges). Com diuen els Manel, “ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí”, però des 
d’ERC n’estem profundament orgullosos, ja que el Plec que avui es porta a aprovació 
és l’herència de la nostra feina.  
 
La implantació del porta a porta fa un any va ser molt i molt dura, però des de la 
Regidoria vam afrontar les dificultats amb moltíssima il�lusió i amb moltíssima 
dedicació. En aquells moments hauria estat molt fàcil llançar la tovallola, més quan tan 
sols mancaven quatre mesos per a les eleccions municipals, però la creença i convicció  
que estàvem fent el millor per a Arenys a nivell mediambiental i a nivell econòmic ens 
va donar molta força per tirar endavant.  
 
Aprofito aquest moment per manifestar l’agraïment a totes les persones que ens van 
donar suport, especialment a les regidores d’ICV Assum Balliu i Isabel Roig, al tècnic de 
Medi Ambient, a tots els treballadors de l’empresa concessionària, als 4 ambientòlegs 
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que ens van ajudar a fer la campanya, els quals van posar totes les energies i totes les 
ganes en la seva feina, fent més hores de les que els demanàvem, i també a totes les 
persones que amb els seu suport però també amb les seves crítiques ens van ajudar a 
superar-nos i a millorar la nostra feina. Igualment, vull fer esment als membres del grup 
de facebook que es va crear expressament per a la implantació de la recollida selectiva, 
qui amb la seva participació van fer possible l’èxit del porta a porta. I en definitiva, vull 
agrair i felicitar a tots els arenyencs per la seva implicació i la seva perfecció i cura en 
fer la separació i tria de cada una de les fraccions. Sense la voluntat dels arenyencs no 
hauria funcionat.  
 
I és que no es pot negar, amb els números a la mà, que el sistema porta a porta és el 
millor en tots els sentits, tot i que es demana un esforç superior a la ciutadania. Des 
que es va implantar el porta a porta, els nivells de recollida selectiva han arribat a 
gairebé un 80%, i s’ha assolit una mitjana d’un 72%. Això significa que de tota la brossa 
que es genera a Arenys, només un 25% es porta a incinerar, amb la reducció de 
generació de CO2 i de toxines que això representa. Així mateix, el 75% de la brossa es 
porta a reciclar, cosa que significa que la nostra brossa tornarà al cicle de la vida, sigui 
en compost, rodes de bicicleta, jaquetes polars, llibres, etc. A més, i no menys 
important, la venda de tot aquest material reciclat comporta ingressos econòmics, que 
signifiquen que si la implantació del porta a porta a tot el municipi funciona tan bé com 
fins ara, l’any 2013 podrà fins i tot disminuir la taxa d’escombraries.  
 
En l’ATR del mes de febrer de 2010, ERC ja va demanar que el regidor que sortís 
escollit després dels comicis municipals del maig, tingués com a repte aconseguir la 
implantació del porta a porta a tot el municipi. I així ha estat. Per això vull agrair a 
l’actual regidor de Medi Ambient, Juanjo Almansa, que apostés pel nostre projecte, i 
que finalment l’executés. El regidor sap que ha tingut i tindrà tot el suport d’aquesta 
regidora perquè el porta a porta sigui un èxit i  li ofereixo la mà estesa per a qualsevol 
cosa que necessiti. Jo li vull desitjar molta força, molt coratge, ja que el camí no serà 
fàcil. La implantació de la recollida selectiva porta a porta du implícit un canvi d’hàbit 
en les persones, que hauran de fer lloc a la cuina per encabir-hi els diferents 
contenidors de cada una de les fraccions, i això, costa.  
 
Demano al regidor que tingui paciència, que faci pedagogia, que es perfili una gran 
campanya informativa, i que es prengui la implantació com la seva petita filla que ha de 
cuidar, amanyagar, protegir, i que no pot perdre de vista ni un petit instant. Haurà 
d’invertit tot el seu temps en la implantació.  
 
El tècnic de Medi Ambient, em va dir fa just un any, abans de la implantació al nucli 
antic, que el porta a porta era com un avió que s’està enlairant encara a la pista: que un 
cop les rodes ja no toquen a terra, ja no hi ha marxa enrere, ja que qualsevol pas en 
fals, farà estavellar l’avió. Aquesta metàfora va fer que prengués consciència que no em 
podia despistar ni un sol dia. I el mateix li demano al regidor Almansa.   
 
Pel que fa al Plec, aquest grup només té petites consideracions que ja ha fet arribar al 
regidor, però sí que ens hauria agradat que hi haguessin menys bujols horaris sobretot 
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a la part alta de llevant, on considerem que no calia implantar aquest sistema sinó el 
mateix porta a porta sense bujol. El Plec s’hauria abaratit.  
 
Però ERC confia que la implantació serà un èxit i que, a poc a poc, podrem anar llimant 
certs aspectes del Plec que creiem millorables, ja que ens agradaria formar part de la 
comissió de seguiment de la implantació de la recollida, si es que el regidor considera 
escaient crear-la.  
 
Per tot això, ERC hi votarà a favor.  
 
• El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, 
manifesta literalment el que segueix: La CUP, sobre al punt que es porta a aprovació 
respecte al servei integral de la recollida selectiva al municipi, hi estem plenament 
d’acord. De fet, ha estat per això i perquè ho hem defensat sempre, dins i fora del 
consistori, que el sentit del nostre vot serà afirmatiu. 
 
Ara bé, demanem al govern municipal que sigui el primer d’exigir que el conjunt de 
clàusules que avui votarem passin del paper a la pràctica. Les coses s’escriuen perquè si 
hi ha algun dubte o incompliment, sempre es pugui exigir. Diem això perquè no volem 
que aquest conjunt de clàusules així com el nou servei de recollida només es facin 
perquè s’ha de fer, sinó que pensem que per sobre de tot hi ha d’haver un clar 
convenciment i una forta sensibilitat mediambiental. 
 
També demanem, que prèviament a l’execució del servei, hi hagi un procés 
d’informació, però també participatiu, i que es vagin a veure una per una totes les 1813 
comunitats de veïns o cases unifamiliars en horaris no laborables per a la majoria de la 
població. Això és: a partir de les 8 del vespre. Entenem que aquesta és una condició 
indispensable perquè el nou servei funcioni adequadament i que es podria fer de 
manera molt eficaç a través de les assemblees del regidor de zona.  
 
Als usuaris del nou servei se’ls ha de fer saber clarament les condicions del servei: 
freqüència, dies per a cada residu, objectiu final del residu, cost dels diferents models 
de recollida i del servei triat, cànon anual que rebrem de l’Agència Catalana de residus 
que va en funció de si ho fem bé, bonificacions i, al mateix temps, resoldre tots aquells 
dubtes que es generin.  
 
I som ben conscients que aniran apareixent dubtes i que, paral�lelament a la visita 
domiciliària d’un tècnic de medi ambient, també pensem que cal potenciar la 
informació via web. Els resultats de la recollida s'han de poder consultar fàcilment, 
com de fet ja es pot fer ara, des del portal de l'Ajuntament, però també ha de ser 
consultable el cost econòmic i el preu de venda del residu. Com més transparència, 
més possibilitat de coneixement de la realitat per part dels arenyencs i, per tant, i al 
capdavall el més important, més coresponsabilitat veïnal. 
 
Pensem que cal explicar perquè apostem pel porta a porta, quan això pot perjudicar 
aquells usuaris que ho fan bé i que per, incompatibilitat horària, no hi són quan es 
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recullen les escombraries. Cal explicar que amb el model del porta a porta podem 
aconseguir percentatges del 80% de residu correcte i d’un 20% incorrecte. I que aquest 
mateix percentatge s’inverteix quan el residu es diposita en contenidors: 80% erroni, 
20% bé. I també cal explicar, perquè ens toca la butxaca a tothom, que fer una 
recollida selectiva de qualitat amb un percentatge d’impropis baix ens permetrà poder 
portar el residu, en aquest cas l’orgànic, a Arenys de Munt, on la tona la pagaríem molt 
més baixa, 9 euros per tona exactament, i així estalviar-nos de portar el residu a 
Mataró, on accepten residus amb impropis més alts, i que, a més, hem de pagar la tona 
de residu a un preu molt més alt, i queda més lluny, amb el que això implica 
d’increment pel transport. 
 
I ara que parlem de plantes de triatge, denunciem que en el PLA TERRITORIAL 
SECTORIAL D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
CATALUNYA 2005-2012 es preveia una nova planta de separació d’envasos, ja que la 
de Palautordera, de la qual nosaltres som usuaris, ha quedat petita. El més calent, 
doncs, és a l’aigüera. I la necessitem per fer la selectiva bé. 
 
I també és bo explicar que hem d’evitar la utilització d’abocadors i incineradores 
perquè són altament contaminants, amb conseqüències de salut directes per a tots els 
maresmencs i maresmenques. Aprofitem per dir que creiem que cal tancar la 
incineradora de Mataró, amortitzada des del 2010. I aquí cal denunciar l’opacitat del 
Consorci respecte als Ajuntaments pel que fa a la gestió de la planta incineradora i pel 
que fa a les polítiques de recollida de la brossa barrejada. 
 
Per tant, la informació i la transparència tècnica i econòmica són la clau de volta 
perquè el model funcioni. A Arenys no som diferents que a Madrid, Oviedo, Torí o 
alguns barris de Roma. Ho podem i ho sabrem fer bé. La CUP tenim plena confiança en 
els arenyencs i arenyenques. 
 
Respecte al Plec de clàusules per a l’expedient de contractació, volem remarcar que, 
per convicció i responsabilitat, hi hem treballat aportant i suggerint millores al regidor 
de Medi Ambient. És per això que ha estat important introduir la idea que el tipus de 
recollida, porta a porta, o porta a porta amb bujol, s’ha de fer per tipologia d’habitatge, 
no per zones. 
 
També instem l’equip de govern que faci una feina intensa per aconseguir que les 
comunitats de propietaris assumeixin el fet de treure i entrar el bujol a l’edifici. El 
model del bujol és bo sempre que evitem que hi hagi tres serveis: 1. El qui posa bujol, 
2. El qui recull la brossa i 3. El qui treu el bujol. 
 
Seguint amb el Plec de clàusules, la CUP no som partidaris de fer una recollida de 
residus incorrectes, a l’estil del que s’ha fet aquest estiu cada matí. Tot i que el plec 
parla de fer recollides aleatòries en llocs i dies, nosaltres pensem que qui ho fa 
malament no se’l pot felicitar, per dir-ho d’alguna manera, recollint-li tard o d’hora la 
brossa. Hi ha d’haver un sistema de seguiment per detectar els punts conflictius i 
plantejar solucions des de la recerca del consens i la transparència. Aquesta estratègia 
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ha de permetre reduir els usos indeguts del sistema a aquelles persones que bo i estar 
informades volen boicotejar el servei. I lligat amb això, caldrà vetllar, especialment, la 
recollida a l’estiu. És en aquesta època quan hi ha més volum de deixalles, arran dels 
estiuejants, però també és quan baixa més el percentatge de residu ben seleccionat. 
Per tant, per Setmana Santa i estiu caldrà recuperar la campanya amb assemblees 
informatives de zona per a aquells habitatges de segona residència. 
 
Així, no podem confondre qui boicoteja el servei amb qui té una emergència. Per això, 
opinem que hi ha d’haver una limitació de les àrees d'emergència als usuaris que 
realment tinguin dificultats per seguir els horaris del porta a porta. I vetllar perquè no 
esdevinguin aquests, com altres de situats a la conurbació, uns abocadors incontrolats. 
 
Per acabar, amb l’aprovació d’aquest Plec de clàusules i la implantació integral de la 
recollida selectiva a Arenys fem un gran pas, certament. Però després d’un gran pas 
sempre en ve un altre. Per això, aquest gran pas s’ha d’inserir cap a l’estratègia del 
residu zero. Així, el residu zero ha de ser una estratègia local, però també ho és 
internacionalment, per deixar de gestionar residus i començar a gestionar uns recursos 
cada cop més escassos. 
 
De fet, el passat 4 de març en el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero es va parlar 
d’aquest tema i es va datar cap a l’any 2020 per acostar-nos el màxim possible al residu 
zero. Per tant, encara podem anar més lluny. 
 
I també podem anar més lluny integrant aquest servei a l’Ajuntament quan actualment 
està externalitzat. Realment, cal una bona planificació i disseny d’objectius i costos, 
però des de la CUP, perseverant en la línia d’evitar les externalitzacions, pensem que 
seria del tot rendible. Actualment la recollida i tractament de residus és molt rendible i 
és per això que d’empreses per fer el servei a la vila no ens en faltaran al concurs de la 
concessió. Si ho és tant, de rendible, fent-ho el mateix Ajuntament hi guanyaríem 
econòmicament així com generaríem llocs de feina que en el Plec de clàusules no 
queda reflectit que hagin de ser per als arenyencs i les arenyenques. I, a banda, fent-ho 
des d’una empresa pública local, aconseguiríem que aquesta tributés al Països Catalans i 
que, per tant, els impostos associats a les seves activitats no vagin a parar a empreses 
amb seu a Espanya. 
 
Per tot el suara exposat, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà afirmatiu. 
 

• La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta 
literalment el que segueix: A finals del mandat anterior, i concretament el 31 de gener 
de 2011, Arenys de Mar va iniciar el sistema de recollida selectiva porta a porta a la 
zona del nucli antic i a diverses urbanitzacions del municipi. En l’anterior mandat,  el 
suport incondicional a la Regidoria de Medi Ambient i  a la seva regidora Annabel 
Moreno per part d’ICV, que aleshores formava part de l’equip de govern, va fer 
possible la implantació del model de recollida selectiva porta a porta a bona part de la 
nostra vila.  
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El grup municipal d’ICV ha apostat sempre per aquest model i per la seva extensió a 
tot el municipi. Amb aquesta ampliació del servei, el nostre grup municipal compleix un 
dels seus compromisos programàtics i ideològics. 

 
Creiem en el model, el defensem i ens hem implicat en totes les sessions de treball  
programades, juntament amb la resta dels grups, per la Regidoria de Medi Ambient, 
per poder consensuar, fer les nostres aportacions, esmenes i suggeriments. No sempre 
és fàcil arribar a acords, però val a dir que en aquest cas, ICV ha treballat amb el 
regidor de l’àrea  i amb els grups de l’oposició, i ha donat el suport necessari per fer 
possible l’aprovació del Plec de clàusules que regularan la gestió d’aquest servei. 
Agraïm a Juan José Almansa, regidor de Medi Ambient i a Jordi Simó, tècnic de l’àrea, la 
tasca i el mètode de treball que ha establert entre tots els grups del consistori.  

Entenem també que la implantació d’aquest model no serà fàcil en algunes zones, per 
l’alta densitat d’habitatges. Entenem que s’haurà de fer molta pedagogia en un canvi de 
model que suposa també un canvi d’hàbits important  per a moltes llars. Hi ha temes 
que semblen simplement de gestió però que darrere impliquen canvis culturals de 
primer ordre.  Hem d’aconseguir canviar les pautes de comportament individual per a 
millorar la situació mediambiental de la nostra vila . Aquest és un d’aquells  canvis en la 
normativa o en la gestió que suposen transformacions socials profundes en temes que 
fa quatre dies no estaven assumits, però també pensem que cada vegada el percentatge 
de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major i que és més 
conscient que s’han de reduir els residus i que això suposarà avantatges, ambientals i 
econòmics per al nostre municipi.  

 
Des d’ICV volem oferir la màxima col�laboració, també la nostra implicació, i per 
aquest motiu demanem la creació d’una comissió de seguiment formada per 
representants de tots els grups municipals  per tal de poder avaluar, buscar solucions 
als problemes que es generin i garantir el bon funcionament del servei. Pensem que 
s’ha de ser flexible durant el període d’adaptació al nou sistema, probablement caldrà 
ampliar les àrees d'emergència previstes o revisar el sistema de recollida dels bujols als 
habitatges d’alta densitat, però creiem que la mà estesa de consens i diàleg per part del 
regidor farà possible filar més prim en tots aquests aspectes i d’altres que 
probablement es plantejaran. El grup d’ICV som ferms defensors i activistes d’aquest 
model de recollida selectiva de la brossa i, per tant , reitero que el regidor ens tindrà al 
seu costat per a millorar-ne el sistema. 
 
Pensem  que tot el procés d’implantació ha d’estar recolzat per una bona campanya 
informativa explicativa dirigida als veïns i als comerços de les zones afectades per 
aquesta ampliació i que s’haurà de fer molta pedagogia però també que, una vegada 
s’hagi finalitzat aquest temps,  l’Ajuntament haurà de buscar els mecanismes, regulant i 
aplicant la normativa, que ha de preveure les sancions. Aquesta normativa  es vol 
incloure a l’Ordenança de civisme i portar a aprovació el proper Ple. Des d’ICV 
pensem que  és una molt bona oportunitat per poder sortir d'aquest impàs legal pel 
que fa a les sancions als insubmisos i als que no fan els deures a l’hora de reciclar.  
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Per tot el que hem exposat, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya- Verds, hi 
votarà a favor. 

 
- El regidor Sr. Vinyes manifesta literalment el que segueix: El posicionament del nostre 
grup municipal no va en la línia que detalla aquest Plec. De fet no és una novetat. Ja en 
el mandat anterior sentíem ser discordants referent als altres membres del govern. La 
nostra posició, encara amb més claredat, va ser exposada en el programa amb què ens 
vam presentar a les eleccions municipals i que molts arenyencs van votar. Per tant, un 
cop més continuarem en la nostra línia de defensar un programa. 
 
En aquest sentit volem fer palesa la incoherència del govern, que en debats deia que el 
sistema no era el porta a porta, fins i tot es va arribar a escriure en el programa, i 
després d’uns mesos de govern canvia de posicionament. 
 
Aquest tema ha estat llargament tractat i de vegades diria que no ben tractat. Es bo 
que hi hagi una posició i que estigui avalada per una gran part del consistori però no 
aquesta, com més tard detallaré. Abans, però, permeti’m que expliqui diverses 
mentides que s’han anat dient durant aquests anys i que vull posar de manifest. 
 
1. No és cert que el Partit dels Socialistes estigui en contra de la recollida 
selectiva. Sovint se’ns ha volgut atacar amb aquest pronunciament de vegades per 
desconeixement i d’altres per mala fe. Creiem en la recollida selectiva i a més creiem 
que s’ha de complir la llei 
2. No és cert que l’únic sistema de fer recollida selectiva sigui el porta a porta. 
N’hi ha d’altres com és el dels contenidors, soterrats o no. 
3. No és cert que posar a la vila un sistema dual com el de porta a porta en nucli 
antic i contenidors als eixamples sigui discriminatori i provoqui greuges entre veïns. La 
diferència, la real, és que uns carrers són amples i permeten el pas dels camions més 
amples que no pas al nucli antic. 
 
Sobre el Plec que es duu a aprovació manifestem els següents punts: 
 
1. No creiem en el nou sistema però, a més, ens sortirà més car. Com que les 
ordenances no s’han modificat voldrà dir que diners d’altres regidories o d’altres 
conceptes hauran d’anar per minorar aquest augment de cost. 
2. La informació econòmica que es demana és molt vaga. Caldria exigir que 
s’especifiquessin els costos directes, els lloguers, les inversions, el cost unitari dels 
serveis. Així com les fórmules per a la revisió de preus. Podem fer una adjudicació 
correcta però és complicat de gestionar econòmicament. 
3. La vaguetat d’alguns conceptes ens fa por que no sigui una via  de facturacions 
extraordinàries. En altres pobles ha passat. Esperem que no sigui així,. 
4. No acabem d’entendre perquè l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de la compra 
dels bujols. Hauria de ser el mateix adjudicatari i anar inclòs en el Plec. 
5. Les àrees d’emergència seran conflictives. Habitualment ho són però tinguem 
present que no tothom serà a casa seva de 8 a 10 del vespre per baixar les 
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escombraries. Això farà que calgui recórrer a les àrees d’emergència les quals han 
d’estar senyalitzades i han de ser de fàcil accés (a peu i en cotxe). No fer-ho així és una 
altra molèstia per als ciutadans. 
6. No acabem d’entendre qui gestionarà i vigilarà la concessió. El responsable és 
l’enginyer municipal? No el tècnic de medi ambient que és qui ha fet el Plec? 
7. Tampoc entenem com es parla d’un reforç de la recollida de cartró i no una 
oferta separada que algun dia es pugui incloure car els licitadors carregaran un import 
que no toca. 
8. On es posaran els bujols a Sant Elm i el Pla dels frares? Davant cada edifici? 
 
- El regidor Sr. Almansa manifesta literalment el que segueix: Amb el model que 
s’aprova en el dia d’avui volem aconseguir un elevat tant per cent de reciclatge. Hi ha 
diferents models però hem d’apostar pel que assoleix un tant per cent més alt ja que si 
volem instaurar la selectiva ho hem de fer amb el millor model possible.  
Al principi costarà acostumar-hi la gent, sabem que haurem de fer una bona campanya, 
però el que no farem és posar un contenidor de selectiva al costat dels altres i ja està, 
sinó que volem apostar fort. 
Fins avui on es fa el porta a porta estem recollint uns nivells entre el 75 i el 80 per cent 
i on no es fa estem recollint al voltant del 20 per cent, per tant la diferència és evident. 
A més, aquest model és el que garanteix una millor qualitat en els materials recollits, 
on es fa el porta a porta hi ha un 4 per cent d’impropis d’orgànica i on no es fa hi ha el 
10 per cent d’impropis. 
Amb aquest model s’aconsegueix que la recollida sigui més propera i individualitzada i 
s’augmenta la responsabilitat de la gent envers la gestió de les seves deixalles. 
A part, hem d’afegir que hi haurà ingressos i el pròxim 2012 rebrem els primers 
ingressos pel que hem fet durant el 2011. 
Per acabar, vull manifestar l’agraïment a les forces polítiques que ens donaran suport i 
a l’antiga regidora ja que és continuar un model que ella va instaurar. Han sigut moltes 
hores de negociació on tots hem cedit però al final hem aconseguit entre tots aplicar el 
millor model possible a Arenys de Mar. 
 

- L’alcalde agraeix a tots els grups que hagin portat a terme l’aprovació d’aquest 
punt, fent l’observació que tot i ser grups molt diferents, tothom ha posat sobre la 
taula allò que tenien en comú en benefici d´Arenys, per tant tothom se’l pot fer seu i 
alhora tothom ha cedit alguna cosa per arribar a acords. També agraeix la tasca de 
Jordi Simó com a tècnic de Medi Ambient i demana que en aquesta comissió de 
seguiment també hi hagi el PSC. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 1 vot CUP, 3 
vots ICV-EUIA-E i 1 vot Esquerra-AM 
Vots en contra: 4 vots PSC  
Abstencions: cap  
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Per majoria absoluta, se n’acorda l’aprovació. 
 
3.- Aprovar el Conveni per al desenvolupament urbanístic del sector Bareu 
Paraiso d’Arenys de Mar .- L’alcalde Sr. Fors manifesta literalment el que segueix: 
1.- En data 9 d’abril de 2003, l’Ajuntament (alcalde Joaquin Ponsarnau) i la promotora 
Felipromo SA van atorgar un conveni urbanístic per al desenvolupament urbanístic del 
sector finalment anomenat Bareu-Paraiso.  
 
Entre les obligacions derivades del conveni hi figurava que els promotors, ultra la 
cessió del sòl, havien de construir un edifici de 60 habitatges de protecció pública com 
a part de l’aprofitament urbanístic del sector d’una mitjana de 70 m2 equivalents a 
4.200 m2 sostre. No s’hi va posar cap valor econòmic.  
 
2. El Pla parcial aprovat per la Generalitat de Catalunya (govern tripartit) el gener de 
2005 (alcalde Rubirola), fixa el valor del sòl a cedir a l’Ajuntament en 545.613,24.-€, i el 
valor de la construcció dels 4.200 m2 a raó de 616 €/m2, en 2.587.200.-€ (total 
3.132.813,24 €).  
 
Els 606 €/m2 és un valor tècnic que inclou el conveni a partir de la informació de la 
mateixa Generalitat. Sembla que és el preu de cost de construcció que llavors regia a 
Arenys (els preus són diferents en cada una de les zones establertes).  
 
En canvi, el 10% d’aprofitament mitjà a què estaven obligats els promotors pujava a 
2.802.277,35.-€. Per tant, l’obligació assumida pels promotors és superior al 10% i 
malgrat tot, com que hi ha el conveni previ es comprometen a fer-ho.  
 
El Projecte de reparcel�lació del sector, aprovat definitivament en data 6 de novembre 
de 2006, també incorpora el conveni urbanístic subscrit i aquesta obligació de 
construir un edifici de 60 habitatges, per aquest valor de 2.587.200.-€.  
 
3.- Segons el pla d’etapes del projecte de reparcel�lació, els promotors havien de 
construir dos blocs durant l’anterior govern:  
 
a) El primer, a començar-lo el 6.11.2007 (2 anys des de l’aprovació del projecte de 
reparcel�lació) i acabar-lo en 24 mesos el 6.11.2009.  
 
b) El segon, a començar-lo el 6.5.2008 (3 anys des de l’aprovació del projecte de 
reparcel�lació) i acabar-lo en 24 mesos el 6.5.2011.  
 
Ni el 2007 ni el 2008 no van començar les obres, i no consta que l’Ajuntament  
els ho requerís ni adoptés cap tipus de mesura.  
 
Al contrari. Se’ls va recepcionar parcialment la urbanització (cosa que no estava 
prevista en el Pla parcial), i se’ls va donar llicència d’obres per construir i cèdula de 
primera ocupació en un bloc.  
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4.- A finals del 2010 (alcalde Vinyes) s’inicia un expedient per requerir-los al 
compliment del conveni i que construïssin els dos blocs HPO.  
 
L’opció administrativa és que si no ho feien, calia actuar per execució subsidiària –
construir-ho l’Ajuntament– i cobrar-los-ho fins a la quantitat convinguda.  
 
La promotora no tenia liquiditat per la qual cosa només es podrien embargar els solars 
i edificis construïts, que es troben amb la càrrega urbanística i amb les corresponents 
hipoteques al promotor.  
 
Això crearia un problema de manca de viabilitat per falta de liquiditat, per construir 
l’Ajuntament els dos blocs.  
 
A més, si s’instava el concurs de creditors, ni això tindria l’Ajuntament.  
 
5. A principis 2011 (alcalde Vinyes, regidor Pera), es comença a negociar amb la 
voluntat que ens donin els diners i executi les obres a l’Ajuntament. És l’única opció 
alternativa viable, que compartim plenament.  
 
La promotora – que ara depèn integrament d’Unimm), mostra la seva disposició a fer-
ho només si el pagament es realitza al desembre 2013; si és abans no entra en la 
negociació per falta de tresoreria.  
 
Desprès de llargues negociacions ho acceptem perquè:  
 
a) Se’ns lliura un aval bancari, que és més garantia de les que ara tenim, i a més d’una 
entitat bancària –encara que estigui tutelada pel Banc d’Espanya;  
 
b) L’Ajuntament podrà destinar aquesta suma a política d’habitatge públic, d’acord amb 
la Llei d’urbanisme, “fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i adequat”, 
mitjançant un règim de protecció pública (arts. 163.2 i 160.5.b) Llei d’urbanisme).  
 
c) El nou edifici que es pugui construir amb aquest import ho serà de les 
característiques que vulgui l’Ajuntament i en el lloc que desitgi, sempre que sigui 
d’HPO, en qualsevol de les seves modalitats.  
 
d) Hom calcula que entre decidir la construcció dels edificis, projectar-los i adjudicar 
les obres, el finançament municipal per pagar el contractista seria necessari més o 
menys a finals de 2013.  
 
S’accepta el termini però com a compartida es pacta que hauran de pagar interessos, 
des que s’havien de tenir els habitatges.  
 
A més, el conveni reflecteix també l’obligació dels promotors de fer-se càrrec de les 
obres d’urbanitzar que queden pendents d’executar, en el tram final de l’Eix IV, en la 
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zona que es troba pendent d’expropiar als senyors Mercadé-Guasch amb els quals 
també s’està ultimant un acord.  
 
I per acabar, el conveni resol la concessió de la llicència de primera ocupació de l’edifici 
de l’Illa 6, i la devolució d’alguns dels avals que garantien aquestes obres d’urbanització 
en un sector que ja ha estat objecte de recepció parcial per part de l’Ajuntament.  
 
Amb l’arribada del període electoral es paralitzen les reunions.  
 
6. Desprès de l’estiu (alcalde Fors), es reprenen les negociacions. S’intenta avançar la 
data de l’aval a gener de 2013, però la promotora es mostra inflexible. S’acaben de 
tancar els serrells sobre l’import dels interessos, i les obres finals, i retorn d’avals dels 
edificis, mantenint l’Ajuntament l’aval de 600.000 fins a la recepció definitiva.  
 
Els interessos es fixen d’acord amb l’Euribor de la data del tancament de l’acord, i es 
deixa quantificat per tal de poder ser avalat el principal més els interessos.  
 
7. La quantitat avalada no pot ser una altra que la que diu el conveni, perquè l’obligació 
econòmica dels promotors era una obra a un preu alçat.  
 
Potser que avui no sigui suficient per construir 60 habitatges, però el conveni de l’any 
2003 no va preveure una possible revalorització.  
 
Per això s’hi han introduït els interessos.  
 
- Seguidament l’alcalde dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’urbanisme: 
 
En data 9 d’abril de 2003, l’Ajuntament i la promotora Felipromo SA van atorgar un 
conveni per al desenvolupament urbanístic del sector finalment anomenat Bareu-
Paraiso. 
 
Entre les obligacions derivades del conveni hi figurava que els promotors, ultra la 
cessió del sòl, havien de construir un edifici de 60 habitatges de protecció pública com 
a part de l’aprofitament urbanístic del sector per un valor de 2.587.200,00.-€. 
 
Tant el Pla parcial del sector Bareu-Paraiso, que va ser aprovat per la CTU en data 20 
d’abril de 2005 i publicat al DOGC 4454 de data 24 d’agost de 2005, com el Projecte 
de reparcel�lació del sector, aprovat definitivament en data 6 de novembre de 2006,  
incorporaven el conveni urbanístic subscrit i entre d’altres l’obligació descrita en el 
pacte anterior. 
 
Actualment, la Junta de Compensació i les empreses que s’han subrogat  en els drets i 
deures de Felipromo SA estan finalitzant les obres d’urbanització del Pla parcial.  
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L’Ajuntament, després d’haver analitzat diverses propostes per a la construcció dels 
habitatges de protecció pública, ha considerat que el projecte que es realitzi incorpori 
canvis en la tipologia de l’edifici, entre els quals, la projecció d’una planta 
d’aparcaments. 
 
L’Ajuntament i l’empresa promotora, en relació amb les obligacions encara pendents 
del Pla Parcial del sector Bareu Paraiso, han acordat la formalització d’un conveni que, 
entre d’altres, incorpora la substitució de l’obligació de l’execució dels habitatges de 
protecció pública pel seu valor econòmic; l’obligació dels promotors de fer-se càrrec 
de les obres d’urbanitzar pendents d’executar; la concessió de la llicència de primera 
ocupació de l’edifici de l’Illa 6; així com la devolució d’alguns dels avals que garantien 
aquestes obres d’urbanització en un sector que ja ha estat objecte de recepció parcial 
per part de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
1. Aprovar el text del conveni que figura adjunt a la present proposta a formalitzar 
entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Ecoarenys, SL, la Junta de Compensació del 
sector Bareu Paraiso i Arrels CT Finsol, SA. 
 
2. Facultar l’alcalde per a la signatura del dit conveni. 
 

• La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’Esquerra-AM, 
manifesta literalment el que segueix: ERC votarà a favor d’aquest Conveni ja que 
considera que recull els acords als quals va arribar l’anterior regidor d’Urbanisme, 
membre del Grup Municipal d’ERC, i sobretot que s’han respectat les dates malgrat el 
temps transcorregut entre l’adopció de l’acord el passat mes de maig i la data d’avui.  
 
Cal destacar que l’1 de gener de 2014 l’Ajuntament disposarà dels diners 
corresponents al 10% de l’interès mitjà de la reparcel�lació del sector Bareu-Paraiso, 
més els interessos calculats en la data en què s’havien de construir els habitatges 
socials. Així, cal començar a treballar perquè la construcció d’aquests habitatges sigui 
una realitat el mateix any 2014. En poden elaborar els projectes els nostres arquitectes 
municipals, per tal de no haver de contractar una empresa externa que ens ho faci.  
 
Per tot això, i atesa la conjuntura econòmica, i el perill que l’empresa signant del 
conveni esdevingui en fallida, ERC votarà a favor d’aquest punt. 
  
• El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, 
manifesta literalment el que segueix: Pel que fa a aquest punt, el grup municipal de la 
CUP volem fer una sèrie de consideracions: 
 
La zona del capdamunt del rial del Bareu ha estat urbanitzada de manera desastrosa i 
això genera i ha generat  uns problemes al municipi i, especialment, a la part baixa 
d’aquest rial. Per dir-ho ras i curt: es va planificar tota la urbanització d’aquest darrer 
espai agrícola de llevant començant la casa per la teulada. Això és: hi tenim un centenar 
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llarg d’habitatges, hi tenim dues escoles, una de primària i una bressola, hi tenim un 
parc, hi tenim un centre de dia i també hi tenim uns accessos que no engoleixen tot el 
trànsit que generen aquests nous equipaments. No hi ha itineraris escolars ben 
senyalitzats i el vial tampoc suporta el pas de vehicles de gran tonatge, i com a 
exemple, els autobusos de l’escola Sinera, que quan van d’excursió entren per una 
urbanització. I, per acabar-ho d’adobar, la canalització del rial es va deixar a mitges 
precisament allà on comença la zona més densament poblada actualment. 
 
El segon aspecte és el fet que aquests pisos de protecció pública són, per dir-ho 
d’alguna manera, una compensació que a Arenys ens ha sortit molt cara: la pèrdua 
d’aquest darrer espai agrícola a Llevant. Per cada X habitatges de nova construcció, la 
llei estableix que n’hi ha d’haver un percentatge reservats per a habitatge protegit. Per 
tant, l’Ajuntament aconsegueix 60 habitatges protegits a canvi de la destrucció d’una 
part del territori. En casos com aquests, la CUP apostem clarament per la rehabilitació 
d’edificis, que sempre serà un cost molt més baix, econòmicament però també 
ecològic. Així, demanem a l’equip de govern que faci les gestions oportunes per aclarir 
si els diners que rep l’Ajuntament en concepte d’aquests 60 habitatges, i que només es 
poden destinar a habitatges socials, es poden utilitzar per a habitatge social a partir de 
la compra i rehabilitació d’edificis. I sempre pensant a ajudar a la creació de 
cooperatives arenyenques per executar aquestes obres. 
 
També és cert que nosaltres no ho hauríem fet així, i entenem que el que cal ara és 
millorar. pensem que l’aprovació del conveni en aquest moment és el millor que 
podem fer i, alhora, una mesura perquè l’entitat financera responsable actual de tots 
aquests habitatges retorni una part, mínima, ja ho sabem, dels diners que espera 
guanyar amb operacions especulatives sobre els habitatges del Bareu. Un fet que 
malauradament, en el dia d’avui, la llei permet. 
 
El sentit del nostre vot serà afirmatiu. 
 
 
- La regidora Sra. Roig, en representació del grup d’ICV, manifesta literalment el 
que segueix: El grup municipal d'ICV ha demanat a la Junta de Portaveus celebrada 
aquesta tarda, de retirar aquest punt de l’ordre del dia, atès que l'expedient del Ple no 
conté l'informe dels Serveis Tècnics municipals, al nostre entendre molt important per 
poder valorar conseqüentment i argumentada si la proposta que avui se’ns fa és  
favorable o desfavorable per a la nostra vila. Pensem que fins i tot aquest informe havia 
de ser preceptiu en aquests casos. 

 
Aquesta possibilitat no ha estat prevista, i és per aquest motiu i els que tot seguit 
expliquem que no podem votar a favor de l’aprovació del Conveni pel 
desenvolupament urbanístic del Sector Bareu Paraiso.  
 
Des d'ICV entenem que la urbanització de sectors del nostre poble han de comportar 
beneficis al conjunt de la ciutadania i no únicament als venedors de sòl, promotors i 
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constructors.  
 
Quan al seu moment es va dur a terme l’operació urbanística del Bareu comportava un 
seguit de sacrificis importants per a la vila. Començava a urbanitzar-se una zona fins al 
moment idíl�lica, un pulmó verd de vinyes, masies i hortes i un espai que  
dissortadament ja ha passat a la història.  
 
En aquells moments, es va fer balança que malgrat tot, els beneficis que n’obtenia la vila 
eren també molt importants. Calia el terreny idoni per a la  segona escola pública que 
Arenys necessitava, i que difícilment es podia emplaçar a d’altres indrets.  
 
Des d’aleshores, els governs de torn, han anat treballant pels beneficis i avantatges que  
podia comportar a la vila, deixant enrere la imatge idíl�lica i històrica d'aquest indret 
arenyenc, mal que ens pesés a tots plegats.  
 
La ja esmentada ubicació de la segona escola pública arenyenca, avui l’escola Sinera, la 
d'una zona verda d'ús públic, avui parc Fèlix Cucurull, la construcció d’habitatge social 
públic de lloguer, proposta que pels motius que siguin, no s'ha vist materialitzada, 
n’eren alguns guanys importants per a la vila.  
 
En aquells moments es parlava d'una promoció de 60 pisos socials. Les obres s’havien 
de fer entre el 2005 i el 2008 tal com preveia el Pla parcial del sector Bareu-Paraiso 
aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament el 31 de gener de 2005. Aleshores es preveia que 
el 50% dels pisos socials es començarien a fer cap a mitjan 2005 i s’enllestirien el 2007 i 
la segona fase, els 30 pisos restants, es posaria en marxa el 2006 i s’acabaria durant el 
2008. 
 
Entenem que en els darrers anys les dificultats de moltes empreses han pogut retardar 
els processos de construcció. En aquest sentit podem més o menys entendre el retard 
de la construcció de l'habitatge social previst al pla parcial del sector del Bareu Paraiso, 
però entenem que el fet de ser conscients d'aquest retard no justifica que en aquests 
moments no se’ns proposi una alternativa millor que pensem que únicament beneficia 
l'empresa constructora. 
 
Avui se’ns proposa que l'obligació establerta en el projecte de reparcel�lació aprovat al 
2005, i que incorporava el conveni urbanístic subscrit el 2003 entre l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar i la inicial empresa promotora Felipromo de construir 60 habitatges 
socials com a part de l’aprofitament urbanístic, quedi substituït pel pagament de la 
quantitat de dos milions cinc-cents vuitanta-set mil dos cents-euros, que es el valor que 
va quedar establert en el projecte de reparcel�lació l'any 2003.  
 
Val a dir que en aquell moment, el valor del m2 de construcció d’habitatge públic, 
estava en 616 euros el m2.  
 
Creiem que avui calia un informe del Serveis Tècnics municipals, que reiterem que no  
hi ha a l'expedient, valorant el preu de mercat actual dels 60 habitatges amb 
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aparcament. D'aquesta manera tindríem clares les possibles pèrdues o beneficis si era 
al cas, que l’operació comportava  Amb dades de mercat actual hem pogut saber que 
més o menys el preu mitjà de construcció d’habitatge social avui, podria sobrepassar 
en alguns casos el doble d'aquesta quantitat esmentada de 616 euros el m2.  
 
En aquells moments el valor pactat pel conveni, es va avaluar com a superior al càlcul 
del 10% de l’aprofitament mitjà calculat com a indicatiu, però avui no hi té res a veure. 
  
Creiem que si acceptéssim aquesta proposta estaríem anant en contra dels interessos 
del nostre poble i que l'Ajuntament hauria de justificar-ne el motiu al conjunt de la 
ciutadania i especialment als propietaris que en el seu moment van veure disminuir els 
ingressos que pensaven obtenir per les càrregues que l'empresa constructora els 
imposava per a la realització d'aquesta construcció. 
 
Entenem que el compromís firmat era la construcció de 60 habitatges i, segons la 
normativa, aquests havien  d’anar acompanyats dels respectius aparcaments. El 
constructor sabia, o havia de saber, que la construcció d'un bloc d’habitatges 
comportava aquesta càrrega. En tot cas el desconeixement de la norma no l’exonerava 
de complir-la. 
 
Nosaltres no volem renunciar que el nostre poble tingui un patrimoni en aquest sentit, 
i no podem pagar els plats trencats d'una empresa promotora que ha fet fallida, i que 
té al darrere,  un grup bancari com és UNIMM, que s'ha quedat el 100 per cent de la 
promotora.  
 
Tampoc no podem estar d'acord amb els terminis tan llargs en el temps i la proposta 
de cobrament total de l’import acordat amb data 31 de desembre de 2013 amb uns 
interessos que farien ascendir la quantitat aproximadament a 200 mil euros més.  
 
Des d'ICV creiem  en el dret a un habitatge digne i accessible a tothom, i treballem per  
la promoció d'un mercat d’habitatge protegit de lloguer, especialment per a joves i 
altres col�lectius desfavorits. Defensem la Promoció d’habitatge assistit per la gent 
gran, la Mediació pel lloguer just, els Ajuts a la rehabilitació d’habitatges. 
 
I seguim defensant polítiques actives en l’assessorament i orientació a les famílies 
víctimes de desnonaments hipotecaris. Defensem el dret de dació en pagament.  
 
El grup municipal d'ICV votarà en contra de la  proposta que avui es porta a Ple, 
perquè avui estaríem fent com aquell vell refrany que diu "más vale pájaro en mano 
que ciento volando" i segurament que no seria responsable fer-ho d'aquesta manera, a 
qualsevol preu. 
 
Tanmateix l’alcalde Sr. Fors es compromet a demanar un informe al Serveis Tècnics i 
traslladar-lo als regidors dels grups d’ICV. 
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A continuació la secretària intervé i fa constar que en l’expedient ja hi ha un informe 
tècnic i que l’expedient està complet a efectes de poder adoptar el pertinent acord. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 4 vots PSC, 1 
vot CUP i 1 vot Esquerra-AM. 
Vots en contra:  3 vots ICV-EUIA-E 
Abstencions: cap  
 
Per majoria absoluta, se n’acorda l’aprovació. 
 

4.- Moció.- 

S’aprova per urgència la inclusió de la moció per commemorar el Dia internacional per 
a l’eradicació de la violència vers les dones, que presenta ICV-EUIA-EPM amb l’adhesió 
de tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar; la llegeix  la Sr. Balliu: 

“La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix: “La 
violència masclista és aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc del sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a 
la dona, així com a les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de 
llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada”. 
En el marc del 25 de novembre, Dia internacional per l’eradicació de la violència 
masclista, la societat civil i les administracions públiques del país manifestem a través de 
diferents accions reivindicatives, el rebuig i la condemna de les situacions de violència 
que pateixen les dones. Així mateix, expressem el nostre suport absolut i solidaritat a 
les dones que la pateixen.  
Atès que les diferents formes que pren la violència masclista són l’expressió d’una 
discriminació que arriba a nivells d’extrema gravetat, absolutament intolerables, que 
evidencien la necessitat de transformar l’ordre social i els patrons socials i culturals de 
les societats del segle XXI, l’eradicació de la violència no pot ser un ideal utòpic, cal 
treballar incansablement pel dret a la seguretat i la llibertat de totes les dones. I cal 
continuar treballant per la necessària transformació social,  intervenint en  les causes 
estructurals de la discriminació per a eradicar-ne el sexisme. 
Atès que l’eradicació de la violència masclista encara és lluny, malgrat els avenços 
produïts durant els últims anys d’aplicació de la Ley integral contra la violencia de 
género i de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que han 
comportat millores significatives i una major consciència social sobre el problema de la 
violència que s’exerceix contra les dones. No obstant això, cal ser conscients que 
queda un llarg camí a recórrer per eradicar aquesta xacra social.  
Atès que els esforços i els recursos que s’han destinat a la lluita contra la violència 
masclista han trobat en les administracions locals els principals agents impulsors de 
polítiques destinades a garantir els drets de les dones a viure lliures de violència. En 



 
  
 
 
  

19

aquest sentit, els ajuntaments han desenvolupat un paper clau i decisiu en el 
desplegament de recursos i serveis adreçats a les dones, amb recursos propis i amb 
subvencions d’altres administracions.  
Atès que la situació econòmica de crisi en què ens trobem i les decisions polítiques 
dels governs, nacional i estatal,  d’afrontar la crisi retallant la despesa pública i les 
polítiques socials, generen la màxima preocupació pel risc que aquests avenços es  
puguin veure afectats. 
Atès que tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar reivindiquem la 
necessitat de prioritzar la política de proximitat en la lluita contra la violència masclista 
i, per tant, considerem imprescindible que els Ajuntaments continuïn desenvolupant i 
impulsant els recursos d’atenció a les dones i preservant el sistema de finançament 
d’aquests, a través de la implicació de la resta d’administracions, tant supralocals com 
autonòmiques: la crisi no ha de servir d’excusa per a retallar els drets socials, ni els 
drets de les dones a viure lliures de violència.  
Atès que la violència masclista respon a una manera de definir les identitats de gènere i 
les relacions entre homes i dones, generant un sistema relacional que perpetua la 
superioritat dels homes sobre les dones, que assigna diferents atributs, rols i espais en 
funció del sexe. I tanmateix, la violència és exercida com un instrument de poder que 
pretén la subordinació a les dones, com a mecanisme de submissió per tal de 
consolidar aquest domini de l’home.  
Atès que es fa evident que la violència vers les dones no és equiparable a la violència 
que poden patir altres persones o col�lectius, ni restringida a l’àmbit privat, domèstic o 
familiar.  
Atès que les recents mesures empreses pel Departament d’Interior en el canvi de 
model d’intervenció en matèria de seguretat de les dones, pel qual, s’ha equiparat la 
violència masclista a altres tipus de violències (a infància i gent gran) i se l’ha restringit a 
un fenomen que té lloc en l’àmbit privat, fent reduccionisme de la causalitat. Aquest fet 
comporta la pèrdua de l’abordatge específic de les múltiples causes de la violència 
masclista i la vulneració dels drets que reconeixia la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. 
 
Per tot això, en el marc del 25 de novembre, Dia internacional per l’eradicació de la 
violència masclista, tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar que 
formem part del consistori proposen al Ple Municipal els següents acords: 
 
1.- Instem els governs locals, el govern de la Generalitat i el govern estatal a 
comprometre’s a mantenir les dotacions pressupostàries dedicades a la lluita per a 
l’eradicació de la violència masclista en els pressupostos de 2012 i a preservar els 
recursos d’atenció i recuperació integral de les dones que en són víctimes. 
 
2.- Reclamem al Govern de la Generalitat que abordi la violència masclista en els 
termes que estableix la Llei 5/2008 i que mantingui instruments com el Programa de 
seguretat contra la violència masclista, que, en matèria de seguretat, va significar avenços 
molt positius en la lluita per a l’eradicació d’aquesta.  
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3.- Instem les diverses institucions a tractar la violència vers les dones en les seves 
diferents situacions de manera específica atès que la naturalesa de la violència masclista 
és totalment diferent de la d’altres tipus de violència.  
 
4.- Que es trametin aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l’Institut Català de les Dones, a les associacions 
municipalistes i a les entitats locals i comarcals de dones. 
 
El Ple, per unanimitat, n’acorda l’aprovació. 
 

5.- Precs i preguntes.- 

A) Precs.-  La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’Esquerra-
AM, formula els següents precs: 

1.- Sol�licitem al govern municipal que reposi els tres boixos que hi havia a la rotonda 
de l’Ajuntament, els quals van ser literalment arrencats aquest cap de setmana, 
suposem que per actes vandàlics. 
 
- El regidor Sr. Almansa recull el prec i respon: Ens comprometem a substituir els tres 
boixos que van ser trencats per actes vandàlics. 

 
2.- Sol�licitem que la màquina del SOC en la qual es pot segellar l’atur i buscar ofertes 
de treball torni a ubicar-se a l’edifici de l’Ajuntament, ja que tenim coneixement que al 
lloc on és ubicada ara en moltes ocasions està desendollada i la manca de personal del 
Xifré comporta problemes als arenyencs per fer aquests tràmits. 
 
- El tinent d’alcalde Sr. Acero respon: L’esmentada màquina va ser traslladada per 
suggeriment de les mateixes treballadores de l’OAC, atès que sovint presenta 
problemes de funcionament amb el programari incorporat i també perquè els usuaris 
feien consultes específiques relacionades amb el servei d’ocupació.  
 
Davant de la impossibilitat d’atendre degudament aquestes peticions per part de les 
persones que estan a l’OAC es va acceptar la proposta de traslladar-la al Xifré, on 
funciona precisament el servei d’ocupació i on habitualment es fa de forma manual el 
procés de segellar l’atur, d’aquesta manera si un usuari poc hàbil amb el maquinari té 
dubtes sobre el procediment a seguir, té la solució a dues passes. La tècnica en 
ocupació està al costat i el pot ajudar molt més eficaçment que no pas des de l’OAC, 
on no hi ha cap tècnica en ocupació. 
 
Actualment la màquina no està desendollada, sinó connectada i ocasionalment hem 
detectat problemes en el funcionament correcte del programari. També constatem 
que els usuaris prefereixen l’atenció personal i altres simplement no estan acostumats 
a l’ús de les TIC. Però per a tots aquells i aquelles que vulguin fer ús del terminal, està 
plenament a la seva disposició i tenen millor servei en tenir a la mateixa planta les 
tècniques que els poden assessorar. 



 
  
 
 
  

21

 
Respecte a la manca de personal li haig de dir que concretament en aquest servei no hi 
ha manca de personal, hi ha un mínim dues persones dedicades a aquesta funció. 
Resumint, el canvi s’ha fet per millorar l’atenció als usuaris. 
 
• El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, formula 
els següents precs: 
 
1. Demanem a 1'equip de govern que faci un inventari dels edificis i espais 
municipals i dels usos que s'hi fan actualment i que ho faci públic. 
 
- L’alcalde recull el prec. 
 
2. Demanem que la caixa de corrent que hi ha davant de I'escola Sinera, la qual té 
un rètol que diu “Perill; risc elèctric" i que està a 1'abast de qualsevol infant, s’enretiri 
o s’elevi urgentment. 
 
- L’alcalde recull el prec. 
 
• El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, formula els 
següents precs: 
 
1.-  Demanen que els grups de l’oposició rebem els acords de la junta de govern i 
còpia dels informes que integren els expedients del Ple municipal. 
 
- L’alcalde recull el prec. 
 
2.- Preguem al govern municipal que complint les ordenances d’ocupació de via pública 
quan delimitin l’accés o es faci el tancament d’algun carrer o zona urbana, 
posteriorment (quan acabi la necessitat del tall) retirin amb la màxima celeritat la 
senyalització i les restes de cinta. Així mateix preguem que quan es faci un tall de 
carrer s’indiqui una via alternativa de pas. 
 
- La regidora Sr. Quintero recull el prec. 
 
• La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA-E, 
formula els següents precs: 
 
1.- . Demanem austeritat en les despeses per protocol generades des de 
I'Ajuntament. Creiem que no és un bon moment per a ostentacions en els 
actes que porta a terme el mateix Ajuntament, com és ara les recepcions o 
actes institucionals, com tampoc per generar despeses de representació en 
qualitat de dietes com a àpats ni que sigui per reunions de treball ni per visites 
institucionals. 
 
- L’alcalde recull el prec. 



 
  
 
 
  

22

 
2.- Demanem que se solucioni el problema de brutícia al camí de la Pietat i a la 
penya del cementiri, on s'han trobat abocaments de deixalles i multitud de 
deposicions de gos. 
 
- El regidor Sr. Almansa recull prec. 
 
3.- Segueixen persistint els problemes pel que fa a l’encesa de l’enllumenat públic a 
diversos indrets d’Arenys, que va de forma totalment desincronitzada en el temps. 
Demanem que es pugui solucionar aquesta qüestió. 
 
- El regidor Sr. Almansa recull prec. 
 
4.- Demanem al regidor de Comunicació d'aquest Ajuntament que quan es 
publiqui una informació a la pàgina web de l'Ajuntament d’actes institucionals 
on també hi ha la presència d’altres regidors que no siguin de govern, que no 
s’obviï la seva assistència, i que si el responsable de premsa opta per posar el 
noms dels regidors assistents, que segueixi aquest criteri per a tots els 
electes. 
 
- El regidor Sr. Roman recull prec. 
 
5.- En aquesta mateixa línia demanem també al regidor de Comunicació que 
s’entengui la pagina web de I 'Ajuntament com un servei públic informatiu 
des de la xarxa, i no com el portal de l’equip de govern. Per posar un 
exemple, la notícia referent a l’aprovació de les Ordenances fiscals, que 
nomes ha estat penjada dos dies com a titular en portada, fa un tractament 
informatiu del tema totalment partidista i no aporta cap mena d’explicació 
de com s'ha fet l’aprovació, ni de les ordenances que s'han portat al Ple, 
entre d’altres mancances. 

 

- El regidor Sr. Roman recull prec. 
 
B) Peguntes.- La regidora Sr. Moreno, en representació del grup municipal 
d’Esquerra-AM, formula les preguntes següents: 

 
1.- Ens consta que s’està realitzant algun tipus d’estudi de la plataneda de la Riera. Ens 
pot dir el govern municipal en què consisteix exactament? 
 
- El regidor Sr. Almansa respon: S’està realitzant un pla de gestió de l’arbreda 
monumental de la Riera que es va encarregar l’1 d’abril de 2011, és a dir, quan vostè 
era regidora, que consisteix a fer un inventari de tot l’arbrat, establir les directius per a 
la gestió en el temps de l’arbreda, definir un programa d’actuacions de millora de 
l’arbreda en un període de 10 anys, definir un pla de formació i poda de tot l’arbrat en 
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un període de 10 anys i definir un pla de seguiment de tot l’arbrat en un període de 10 
anys. 
 
2.- Ens pot dir el govern municipal quines propostes tècniques té per tal d’eradicar els 
nius d’alguns ocells que hi ha en alguns plàtans ubicats a la Riera? 
 
- La regidora Sra. Real repon: He suposat que els ocells a què es refereix la regidora  
Anabel Moreno d’ERC, són els coloms urbans o tècnicament anomenats Columba livia, 
així que li respondré de la manera més tècnica possible i espero no defraudar.  
Em demana quines propostes tècniques té pensades aquest govern per posar fi als nius 
que hi als plàtans de la Riera. I entenc que no en té prou amb la resposta que vaig 
donar al Ple del 22 de setembre, on vaig explicar entre d’altres coses, que tancaríem 
els punts de nidificació dels arbres. 
Bé, doncs li explicaré les propostes tècniques que durà a terme aquest govern. 
La primera actuació que hem fet, ha estat encarregar un estudi a un enginyer tècnic 
agrícola especialista en gestió d’espais verds.  
Un cop analitzat aquest treball, s’ha decidit col�locar una xarxa anticoloms en tensió, 
collada amb armelles (que són uns cargols d’anella tancada) sobre la superfície del llavi 
de cicatrització pel seu costat interior. 
Amb aquesta actuació no s’altera l’evolució natural, la formació de les barreres físiques 
i químiques de l’arbre ni s’aporten materials tòxics o estranys a l’interior de la cavitat. 
La subjecció amb armelles en tensió, al contrari del que pugui semblar, representa una 
agressió puntual i molt petita únicament en els punts de col�locació, a la qual l’arbre 
serà capaç de reaccionar i solucionar-ho amb certa facilitat. Amb el creixement 
secundari, en pocs anys aquestes armelles quedaran incloses a l’interior de l’escorça de 
l’arbre, absorbint els moviments i sense patir deformació.  
El material que farem servir és el següent: 
- Armelles tancades de ferro galvanitzat de 40mm: un per cada 15cm de 
perímetre de cavitat . 
- Brides de niló de color negre 20cm: un per cada armella. 
- Xarxa anticoloms de polietilè AD, 5x5cm Stopbird  
- Broca de fusta de 2mm 
- Alicates de tall 
- Plataforma elevadora  
 
Aquesta actuació la farem a tots els plàtans de la Riera que presentin cavitats majors o 
iguals a 15cm de diàmetre.  

 
3.1.- Ens poden aclarir quina és la situació de les cartelleres municipals? Aquesta 
setmana, per exemple, en diverses d’aquestes cartelleres hi ha 3 cartells d’un mateix 
acte a la mateixa cartellera. Qui penja els cartells? Qui els despenja? 
 
3.2.- Pregunta del grup municipal del PSC: 
Ens ha arribat la notícia que 1'encarregat de penjar els c a r t e l l s  a les cartelleres 
municipals ha estat acomiadat. Ens en podrien dir el motiu i qui s’encarrega de prestar 
aquest servei ara? 
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3.3.- Pregunta del grup municipal d’ICV: 
Aquestes darreres setmanes hem vist molt de desordre a les cartelleres municipals. 
Cartells gegants d’altres poblacions que no compleixen les normes d’ús de Ies 
cartelleres municipals, anuncis d’actes electorals de grups politics penjats 
inadequadament, cartells d’actes que ja han caducats en el temps... N’és coneixedor, el 
regidor de Comunicació, de totes? 
 
- El regidor Sr. Roman contesta a les tres preguntes dels diferents grups municipals, i 
diu: M’agradaria posar-los en antecedents per poder respondre correctament la 
pregunta… que va lligada a la pregunta formulada pel grup socialista. 
En primer lloc, l’encarregat de penjar els cartells, Sr. Miralles, no ha estat acomiadat. A 
finals del passat mes d’octubre se li va acabar el contracte, simplement, i en no haver-hi 
dotació econòmica per renovar-lo durant aquest 2011, com a mostra de bona fe li vam 
proposar la possibilitat de seguir fent la feina i realitzar una factura per activitat 
professional, o sigui, en capítol 2, li vam explicar de què es tractava i li hem donat una 
mostra d’una factura perquè sàpiga com fer-la. 
Inicialment ho va acceptar i va començar a treballar durant els primers 11 dies del mes, 
però després ens va comentar que no està segur de la situació, que no va entendre el 
que li vam explicar inicialment, i que n’ha de parlar.  Demà ens ha de donar alguna 
resposta i això, unit a la situació de pluges d’aquesta setmana, fa no hàgim tingut aquest 
servei des de divendres passat.  
En cas que no volgués continuar fent aquest servei, contractaríem un autònom demà 
mateix, amb el mateix sistema, que s’encarregaria dels cartells fins que sortissin les 
bases per al concurs i s’assignés la nova plaça, que segons em comenten des de RRHH 
tenen previst tenir-ho tot llest abans de finals de gener. 
És per això que aquesta setmana hi pot haver hagut un cert desordre a les cartelleres 
municipals però els asseguro que demà mateix estarà solucionat.  
Respecte als anuncis d’actes electorals, tots els partits politics passen pel Departament 
de Comunicació a demanar permís per penjar els cartells i cadascú se’ls ha anat 
penjant. Es confia en la bona fe dels que van a penjar els cartells i que no penjaran més 
d’un cartell per cartellera; tot i això, la persona responsable dels cartells ha de ser 
l’encarregada d’anar regulant aquestes cartelleres per si algú ho fa de forma irregular i 
com que des de fa uns dies que no hem tingut aquest servei s’ha arribat a aquesta 
situació, que com ja he dit, confio que demà estarà solucionada.  
 
4.- Què pensa fer el govern municipal en relació amb la il�luminació de Nadal de la 
Riera i altres carrers? En cas que se’n col�loqui, quin pressupost tenen i quin serà 
l’horari d’il�luminació? 
 
- El regidor Sr. Almansa respon: L’enllumenat de Nadal es posarà en marxa del dia 5 de 
desembre fins al 6 de gener. L’horari serà de les 18.00 fins a les 20.45 hores del vespre, 
excepte el dia 24 que estarà encès fins a les 0.00, el dia 25 fins a les 22 hores, el dia 31 
fins a les 02.00 i el dia 5 de gener fins a les 0.15 hores. Respecte a l’any passat fem un 
dia de més però les hores d’encesa seran les mateixes, 104 hores. El pressupost no 
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varia respecte a l’any passat ja que estem parlant de 19.149,71 quan l’any anterior era 
de 19.147,15. 
 
5.- Davant l’absència de notícies relacionades amb el projecte de Viver i Centre 
d’empreses finançat en un 75% per fons europeus (FEDER) i de la Diputació de 
Barcelona, preguntem al govern municipal en quin punt està aquesta actuació tan 
important per al municipi. 
 
- El tinent d’alcalde Sr. Acero respon: Com vostès saben, la major part dels 400.000 €, 
aproximadament, d’inversió van destinats a la rehabilitació d’elements estructurals 
(coberta, bigues, façana, etc.). Aquesta actuació no es pot realitzar amb recursos 
propis, per la qual cosa s’ha de licitar l’obra i per fer-ho cal fer la provisió econòmica 
corresponent. Es dóna el cas que no existeix aquesta dotació econòmica en el 
pressupost prorrogat vigent; en conseqüència, no podem licitar l’obra. Properament 
han de rebre vostès l’esborrany del Pressupost 2012, on ha de figurar aquesta dotació. 
El termini legal per justificar l’actuació en aquest projecte és el desembre de 2013. 
 
6.- La Regidoria de Promoció Local, en l’anterior mandat, va aconseguir l’obtenció de 
dues subvencions per a inversions al Mercat municipal, amb la finalitat de poder 
millorar la disponibilitat de cambres frígorífiques per emmagatzemar producte i també 
substituir l’obsolet sistema d’il�luminació interior del Mercat. Estem a la recta final de 
l’exercici i demanem al govern municipal que ens informi de com estan aquestes dues 
actuacions.  
 
- El tinent d’alcalde Sr. Acero contesta: Per respondre a la seva pregunta, permetin que 
faci una mica de cronologia: 
Al juny de 2011 em faig càrrec de la Regidoria i el primer assumpte que se’m planteja 
és justament la recent adjudicació a un paradista del peix de la concessió municipal per 
construir una cambra frigorífica en un espai al costat de la parada de carns Mas. Al final 
del preceptiu període d’exposició pública, vaig rebre les al�legacions de la Junta del 
Mercat municipal  contraria a aquesta ubicació per a la cambra frigorífica del peix. 
Des de la Regidoria hem treballat per consensuar la solució a aquest problema, en el 
decurs detectem que l’espai concedit per l’Ajuntament NO és de titularitat municipal, 
sinó d’un propietari particular; per tant, no és correcte el procediment emprat i 
plantegem altres alternatives per evitar noves reclamacions judicials. 
 
L’alternativa més lògica és condicionar la cambra que hi ha darrere del bar del Mercat i 
que actualment no està aprofitada, per ubicar l’espai pel peix i una previsió d’espai per 
a fruita, verdura i/o flors. S’ha treballat i resolt una dificultat tècnica per a l’accés amb 
carretó a la cambra plantejada pel paradista del peix. 
En aquests moments ja tenim un pressupost i estem pendents de rebre’n dos més, tal 
com és preceptiu. 
 
Pròximament s’ha d’adjudicar i executar la millora del paviment de la cambra de la 
carn, que ja està definida i valorada. 
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Quant a la il�luminació, ja tenim pressupost per fer un canvi d’enllumenat més eficient 
energèticament; estem pendents també d’Intervenció per tal de disposar dels diners 
per fer-ho possible. 
 
7.- En quin estat d’execució es troba el projecte de cobriment del tram de la Riera 
entre Santa Clara i Arxipreste Rigau?  
 
- L’alcalde diu que ERC va aconseguir una subvenció pel projecte de cobriment del 
tram de la Riera entre Santa Clara i Arxipreste Rigau, d’un valor de 600.000 €, dels 
quals 375.000 són subvencionats i 225.000 els hi ha de posar l´Ajuntament, i que hi ha 
una pròrroga fins al setembre del 2012. 
 
Que amb les reunions del pressupostos  del 2012 s’ha de consensuar si tirar-ho 
endavant i aquest, segons l’alcalde, és un punt  del seu programa electoral. 
  
• El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, formula 
les preguntes següents: 

 
1. El compromís 16 de !a CUP amb la vila d'Arenys durant les passades eleccions 
era el d’apostar per I'autonomia energètica a tots els edificis municipals. Fa tot just 15 
dies es va presentar a !a vila el projecte SOM ENERGIA, una cooperativa que genera 
energia alternativa. En aquest projecte també hi són presents alguns ajuntaments. S'ha 
estudiat I'Ajuntament d'Arenys de participar-hi corn a soci cooperador? 
 
- El regidor Sr. Almansa respon: Fa dues setmanes SOM ENERGIA van presentar el seu 
projecte a Arenys de Mar. Jo, com a regidor de Medi Ambient, hi vaig assistir junt amb 
la regidora d’Acció Social, ja que ens va interessar la xerrada i aquesta cooperativa que 
genera energia. Els vam demanar un telèfon de contacte i en aquests moments estem 
valorant si participem en la cooperativa i si és possible ser-ne clients. 
 
2. A I'entrada del carrer de l’Església, tot just al costat de la Placeta, hi ha un rètol 
de trànsit que informa a qui condueix que està entrant a una zona de vianants, que 
només hi poden accedir vehicles autoritzats i que no s'hi pot aparcar. 
 
Quin control fa la Regidoria de Governació, atès que hi circulen tota mena de vehicles 
a banda dels serveis i el veïnat? 
 
Com es controla I'aparcament de cotxes al primer tram del carrer, davant de can 
Majó? 
 
- La regidora Sra. Quintero respon: És cert que hi ha aquesta senyalització per evitar al 
màxim l’accés de vehicles al dit carrer, però comprendrà que no podem tenir un 
policia a l’entrada demanant la documentació a tots els conductors que hi vulguin 
accedir. Per altra banda, és cert que de tant en tant s’hi atura algun vehicle per fer 
alguna gestió,  anar a algun dels comerços de la zona o a la farmàcia, o algun veí per 



 
  
 
 
  

27

pujar la compra a casa. Hem d’entendre que en aquest sentit s’ha de ser una mica 
flexible en l’aplicació de les normes de trànsit. 
 
3. Quan plou, l’aigua del rial del Bareu, en el punt on deixa de ser de sorra i passa 
a ser asfaltat, no pot ser engolida perquè la reixa està embussada i puja a I'alçada del 
carrer, on les voreres són al mateix nivell. S'ha previst netejar les reixetes? 
 
El regidor Sr. Almansa respon: Després de les pluges, des de la Brigada acostumem a 
repassar totes les reixes per prevenir una futura pluja i que no s’embussin ja sigui de 
fulles o sorra, i després d’aquestes pluges tornarem a fer el repàs incloent-hi les 
reixetes del rial del Bareu. 
 
4. En un passat Ple vam demanar si es tancava de nit el parc Fèlix Cucurull. Se’ns 
va respondre que si, tot i que aquella setmana no ho havia estat. Per informacions del 
veïnat, el parc continua sovint obert a les nits. Com es pensa resoldre aquesta situació 
que als caps de setmana es tradueix en xivarri a les nits? 
 
- La regidora Sra. Quintero respon: Respecte al parc Fèlix Cucurull, es tanca cada nit i 
es fa constar a les incidències de la Policia Local. És possible que alguna nit no s’hagi 
pogut tancar a l’hora fixada per haver hagut d’atendre altres serveis prioritaris. També 
pot ser que alguns joves puguin saltar la tanca. De totes maneres no s’ha rebut cap 
queixa dels veïns respecte a les molèsties que diu que ocasionen els joves. Recomanem 
als veïns que truquin a la Policia en el moment que això succeeixi. 
   

Llegiré una instància que ens ha entrat avui: ”Aprofito la present per demanar que a 
l’hora de tancar la porta del parc, els Srs. Policies Locals no piquin tant fort amb la 
porta; molts dies es tanca a les 11.30 h i no tenim per què aguantar tants cops“. 
 
5. El rial del Bareu és un caos circulatori, especialment a les hores d’entrada i 
sortida de I'escola. Està previst fer un pla estratègic a la zona per pacificar i reduir el 
pas de vehicles? 
 
- L’alcalde diu que és prioritari per a la majoria de grups del consistori canalitzar 
el Bareu i després urbanitzar-lo. 
 
• El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, formula les 
preguntes següents: 

1.- El darrer Ple municipal es va haver de tornar a convocar i fer-ne un de nou 
perquè la votació del primer punt de l’ordre del dia no es va resoldre amb majoria 
absoluta. Ens podria dir el govern municipal per què no es va informar d'aquesta 
majoria abans de la votació? 

 
- L’alcalde diu que el reglament orgànic ho permet i que demana disculpes per no saber 
que s’han d’anunciar abans que s’iniciï el Ple els temes de majoria absoluta. 
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2.- Tenen coneixement d’alguna incidència a 1'aparcament de la platja de la Picòrdia 
que gestiona COMSA per concessió de Ports de la Generalitat? En cas afirmatiu 
pensa el govern fer alguna actuació sobre això? 

 
- L’alcalde informa que el dia anterior ja es va parlar amb COMSA i han dit que és un 
problema del software i que fallen els sensors de la banda magnètica. 
 

4.- Està fent el govern seguiment del compliment de 1'ordenança de publicitat? Ha 
iniciat l’actual govern algun expedient sancionador per incompliment d'aquesta 
normativa municipal? 

 
- El regidor Sr. Roman respon: Sobre el seguiment de l’ordenança municipal de 
distribució de publicitat aprovada el dia 16 d’abril de 2008, tenim previst que les 
cartelleres només siguin d’ús municipal per a actes organitzats per l’Ajuntament o per 
alguna associació o club de la vila, amb la col�laboració de l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a cartells d’altres poblacions, o d’empreses privades, i que no tenen permís 
per penjar aquests cartells a les cartelleres municipals, s’han recollit fins a 6 cartells no 
autoritzats, i se n’ha informat la Policia Local.   
 

• La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d'ICV-EUIA-E, fa  les 
preguntes següents: 

 
1.- Fa uns dos anys, un acte vandàlic a la nit va afectar molts vilatans amb punxades a 
les rodes dels cotxes aparcats al carrer, se sap alguna cosa de com està la reclamació 
que van fer els afectats? 
Traslladem aquesta pregunta al Ple d'avui perquè aquest és el compromís que vam 
adquirir amb I'oient que el passat diumenge ens va trucar a la Tribuna Política de Ràdio 
Arenys, interessant-se per la resolució. 
 
- La regidora Sra. Quintero respon: Com tots sabeu, els Mossos d’Esquadra van 
detenir el presumpte autor dels fets. Es va fer per part del cos policial un informe molt 
curós per demostrar la seva culpabilitat i les diligències van ser trameses al Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 d’Arenys de Mar, que posteriorment se’n va inhibir i va traspassar 
la tramitació del procediment al Jutjat d’Instrucció núm. 7. A hores d’ara el Jutjat està 
finalitzant la instrucció del cas per Procediment Abreujat i s’espera que el mes de 
gener pugui passar al Jutjat Penal per a la celebració del Judici corresponent, on s’haurà 
de decidir sobre la culpabilitat de l’imputat i, si escau, sobre les indemnitzacions que 
haurà de pagar a les víctimes. 
 
3.- Ara que la Comunitat Europea ha anunciat una reducció del 70% en la seva 
aportació d’aliments per a l’any vinent al Banc dels Aliments, i això afectarà 
directament les famílies més necessitades de la nostra vila que actualment reben ajuts a 
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través d’entitats com Creu Roja, Càritas i d’altres, es té previst destinar alguna partida 
pressupostària per donar suport a aquest fet? 
 
- La regidora Sra. Real respon: Aquest govern, el que té previst és augmentar la partida 
de Serveis Socials fins on sigui necessària per tal que les necessitats bàsiques dels 
nostres convilatans  quedin cobertes. 
Evidentment, es tindrà en compte que l’any vinent l’arribada d’aliments es reduirà en 
un 70% i aleshores serà molt necessari reservar una partida del pressupost per a això. 
També, com ja es fa de Serveis Socials, s’haurà de continuar fent campanyes on es 
recullin aliments a escoles, supermercats, etc. i conscienciar la població que pugui o 
vulgui col�laborar que ho faci. 
Caldrà ser imaginatius i valorar amb molta cura les necessitats però estem tranquils: 
tenim plena confiança en els tècnics de Serveis Socials. 
Aprofito per comunicar a tots els regidors i a la gent que ens escolta, que aquest any 
els voluntaris de Creu Roja han repartit 5.900 kg d’aliments a les persones derivades 
des de Serveis Socials. 
També vull recordar que Càritas d’Arenys recull aliments del Banc (no inclosos en 
aquesta quantitat ja esmentada) i donen cobertura a moltes persones de la població. 
Des d’aquí el meu agraïment a tots els que ho fan possible. 
 
4.- En el darrer ple d'octubre es va preguntar sobre el fet que el bus que va a Arenys 
de Munt no fa les parades en els llocs que estan destinats per a fer-les. Constatem que 
persisteix aquest fet i això ocasiona problemes de trànsit, especialment a la rotonda 
que hi ha enfront del carrer de I'Olivar. Hi ha alguna novetat en aquest tema per tal de 
solucionar el problema? 
 
- La regidora Sra. Quintero respon: El passat 3 de novembre ens vam reunir amb la 
regidora de  Mobilitat d’Arenys de Munt i amb l’Empresa Colomer, per tractar 
diversos temes, entre els quals la rotonda davant del carrer de l’Olivar. El problema és 
que el bus no pot passar pel lateral on hi ha la parada, ja que quan es va fer l’obra de la 
Riera no van  veure aquest problema i ara no hi pot passar el bus. Els demano una mica 
de paciència ja que no és un problema d’ara sinó que ja ve de fa alguns anys.  
 
5.- Quan es tancarà la rasa de la placa de l’Església? Aquesta també és una pregunta 
que s'ha formulat als darrers Plens, però seguim veient que no s'ha fet cap actuació 
sobre això. 
 
- La regidora Sra. Mir contesta: Bé, abans de respondre al que se’m demana, 
m’agradaria fer una mica de resum de les meves paraules en el darrer Ple de 
l’Ajuntament del dia 26 d’octubre de 2011. 
 
En aquell Ple, i preguntada sobre el mateix tema, vaig respondre que s’havien de tancar 
les agendes de l’empresa Gas Natural –responsable de les obres- i l’empresa Atics, 
empresa d’arqueologia encarregada de l’estudi de la rasa. 
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En dies posteriors al Ple demano a l’enginyer industrial municipal que insisteixi a 
l’empresa que cal posar mà a l’obra.  Ens tornem a posar en contacte amb l’empresa i 
la seva resposta va ser que estaven d’acord a fer-se càrrec dels costos d’arqueologia, 
però que volien buscar altres opcions de pressupost, per part d’altres empreses, per la 
qual cosa vaig quedar a l’espera fins a pròximes notícies. 
 
Tement la pregunta d’avui, fa quinze dies torno a insistir que tornin a parlar amb Gas 
Natural per apressar el tema i la seva urgència. Seguim a l’espera. 
Avui quan he rebut la pregunta que el seu grup polític em fa, he tornat a demanar al 
senyor Marsol si tenia novetats sobre això i també he demanat mitjançant un correu 
electrònic el telèfon de contacte  del responsable.  
El contacte que he rebut són adreces electròniques dels treballadors de Gas Natural 
encarregats del tema.  
O sigui, continuarem insistint i restant a l’espera d’una resposta. 
 
- 6.- Quantes sancions ha posat la Policia a cotxes estacionats en el carril-bici, tant 
en el de la part alta del poble, com en el del nucli antic? 
 
- La regidora Sra. Quintero respon: Els últims mesos pràcticament no s’han posat 
denúncies als carrils bici. Ni al de la part alta ni al del nucli antic en què no s’han posat 
denúncies des que es va crear en l’anterior legislatura. Entenem que el carril bici és 
infrautilitzat per part dels ciclistes, sobretot els dies laborables, i no veiem cap 
impediment per permetre, no que s’hi estacionin, però sí que s’hi aturin els vehicles 
uns pocs minuts per anar al caixer, recollir una bossa en alguna botiga o qualsevol altra 
necessitat que requereixi aturar-se momentàniament. 
 
7.-  Es té informació de com ha quedat el projecte definitiu de la platja del 
Cavaió? El nostre grup municipal va presentar un escrit a aquest Ajuntament 
per poder veure la modificació d'aquest projecte, i la resposta que hem rebut 
és que es troba a Costes de la Generalitat. No trobem lògic que aquesta 
administració, com a part afectada, no en tingui com a mínim un exemplar, el 
podran demanar, doncs, al Departament pertinent de la Generalitat?... També 
volem conèixer quina ha estat la resposta del Govern de la Generalitat a la 
proposta aprovada pel Ple de setembre d 'aquest Ajuntament instant a tirar 
endavant les obres de recuperació mediambiental a la platja del Cavaió. 
 
- L’alcalde diu que s’ha trucat a Alfons Garrido i que Costes de la Generalitat encara 
no  ha presentat el projecte a Costes de l’Estat, ja que han prioritzat acabar altres 
projectes.  
L’alcalde afirma que tot i ser un projecte que no agradava a CiU assumeix com a 
alcalde que la majoria del Ple vol aquest projecte i treballa perquè tiri endavant. També 
anuncia que la posició de la Generalitat és tirar-lo endavant. 
 
8.- Quan s’aprovaran la resta d’ordenances que no es van portat a aprovació al 
Ple urgent del dia 9 de novembre? 
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- L’alcalde diu que respondrà en el proper Ple ordinari del dia 21 de desembre. 
 
9.- Amb les pluges caigudes aquestes darreres hores, s'ha tornat a evidenciar la 
necessitat de cobriment del rial del Bareu que ha quedat sovint infranquejable. 
Quines actuacions està duent a terme aquest govern entorn d’aquest tema? 
 
- L’alcalde informa de la visita a l’ACA, on es constata que tenen 1.000.000 d’euros per 
al projecte i s’entrevista amb GESA que és qui va fer l’últim projecte. 
Ara cal esperar subvencions supramunicipals per tirar-lo endavant. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 


