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Acta de la sessió extraordinària del Ple   

 
Núm. de la sessió:      
Data: 22.09.11 
Horari: de 22 a 1.35 h 
Lloc: Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Joaquim Barris Garcia, tinent d’alcalde 
Susanna Mir Julià, tinent d’alcalde 
Maria Belén Quintero Aragon, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Román Pascual Rodríguez, tinent d’alcalde 
José Almansa Aragon, tinent d’alcalde 
Ramon Vinyes Vilà, regidor 
Santiago Fontbona Arbós, regidor 
Lorena Estrada Ocaña, regidora 
Maria Isabel Illescas Sánchez, regidora 
Maria Assumpció Balliu Tenas, regidora 
Isabel Roig Casas, regidora 
Josep Antoni López Navarro, regidor 
David Caldeira Bacardit, regidor 
Annabel Moreno Nogué, regidora 
Alejandro Acero Cherta, regidor 
Catalina Victory Molné, secretària 
 
 
El president obre la sessió. A continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 

Ordre del dia 

El Sr. Alex Acero, del grup Bloc Municipal, demana que s’incorpori a l’ordre del dia 
una moció; sotmesa a votació no se n’aprova  la incorporació. 

 



 
  
 

 
  
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.- La secretària llegeix l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior, celebrada amb caràcter extraordinari el dia 27 de juliol de 
2011. L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

2.- Donar compte de les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.-  

 

L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal 
de Justícia de Catalunya:  

2.1 Sentència Tribunal Suprem de 19 de gener de 2011. 
  
1. En data 9 de maig de 2011, va tenir entrada en aquest Ajuntament un ofici de 
l’Organisme de Gestió Tributària pel qual comunicaven que el Tribunal Suprem havia 
dictat sentència en data 19 de gener de 2011 (notificada en data 19 d’abril de 2011) en 
el recurs de cassació núm. 5032/2009, interposat per l’Administració General de l’Estat 
contra la Sentència d’1 de juliol de 2009, dictada per la Secció Vuitena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.  
 
La Sentència  del Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia estimat el recurs 
contenciós administratiu interposat per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament d’Arenys de Mar contra la resolució de data 
1 de març de 2007 del director general de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals de la Secretaria General d’Hisenda, integrada a la Secretaria d’Estat d’Hisenda i 
Pressupostos, del Ministeri d’Economia i Hisenda, que denegà la sol�licitud de 
compensació de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles, 
exercicis 2003 a 2006, respecte de l’immoble amb referència cadastral 
000303700DG60C0001GB, atorgada a l’empresa concessionària Autopista 
Concesionaria Española, SA. 
 
En aquesta darrera i definitiva Sentència, el Tribunal Suprem ha estimat el recurs de 
cassació i en conseqüència ha desestimat el recurs contenciós promogut per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar contra la resolució dictada el dia 1 de març 2007 a què s’ha fet 
referència, acte administratiu que declarava ajustat a Dret. 
 
2. El mateix dia 9 de maig de 2011, també va tenir entrada en aquest Ajuntament un 
altre ofici de l’Organisme de Gestió Tributària pel qual  comunicaven que el Tribunal 
Suprem va dictar sentència en data 4 d’abril de 2011 (notificada en data 18 d’abril de 
2011), en el recurs de Cassació 3268/2007, interposat per l’Administració General de 
l’Estat contra la sentència del 13 de febrer  de 2007, dictada per la Sala Contenciosa 
Administrativa (Secció Sisena) del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. 
 
 



 
  
 

 
  
Aquesta altra sentència  del Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia estimat el 
recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de data 21 de juliol de 
2003 per la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 
Ministerio de Hacienda que va denegar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar la compensació 
de 1.117.067,10 Euros, més els interessos legals que corresponien a l’import de la 
bonificació en la quota del Impost sobre Béns Immobles, exercicis 1997 a 2002, 
atorgada a l’empresa concessionària Autopista Concesionaria Española, SA. 
 
En aquesta altra sentència el Tribunal Suprem estimà igualment el recurs de cassació 
interposat per l’Administració General de l’Estat i desestima aquest altre recurs 
contenciós promogut per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i per l’Ajuntament d’Arenys de Mar contra la resolució dictada el dia 21 de 
juliol de 2003 a què s’ha fet referència, acte administratiu que declarava ajustat a Dret. 
 
3. De conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local, de tot plegat se’n dóna compte al Ple de la corporació, al qual 
correspon l’exercici de les accions judicials i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària, i es procedirà a publicar el text íntegre de la sentències al web 
municipal, per a general coneixement. 
 
 
El Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu: “L’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, per una actuació injusta, deixarà de rebre la  compensació dels IBI, 
exercicis  
 
1997 a 2002, i l’import sol�licitat és de 1.117.067,10 €  
2003 a 2006, i l’import sol�licitat és de 1.011.261,52 €  
2007 a 2010, i l’import sol�licitat és de 1.161.777,43 € 
 
que fa un total de 3.290.106,05 
 
Aquesta ha estat una lluita que l’Ajuntament judicialment ha perdut al Tribunal Suprem 
però que sempre havia guanyat en el Tribunal Superior i que fins i tot alguns 
ajuntaments havien començat a cobrar. 
 
Al final hi ha sortit guanyant l’empresa concessionària i l’Estat. Cap d’ells no haurà de 
pagar, mentre que els ciutadans d’Arenys s’han d’estrènyer el cinturó cada cop més. 
 
La xifra que hem dit més amunt hauria representat la tranquil�litat econòmica per al 
nostre Ajuntament per a molts anys. Val a dir que els costos jurídics han estat assumits 
per l’ORGT però això no ens calma l’enuig d’aquesta sentència. 
 
Demanem al govern que no llanci la tovallola, hi ha un camí a recórrer a nivell polític 
tal com m’ho van confirmar a l’ACM fa uns mesos, a l’assessoria jurídica. Per tant, a 
continuar treballant als despatxos i on calgui.” 



 
  
 

 
  
L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, contesta: Continuem treballant per trobar uns fonaments 
jurídics per demanar responsabilitats a qui calgui, sempre que no llencem els diners si 
no hi ha res a fer. 
 
2.2 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 297 de 15 d’abril de 
2011. 

 
En data 31 de maig de 2011, va tenir entrada en aquest Ajuntament, la notificació 
formal per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la sentència dictada 
en data 15 d’abril de 2011 en el Recurs d’apel�lació 252/2009 interposat per el Sr. 
Antonio Mollfulleda Buesa i Carmen Pardo Suárez contra la sentència dictada en data 
26 de març de 2009 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona que havia 
desestimat el recurs contenciós administratiu que aquests havien interposat contra la 
desestimació per silenci de la seva reclamació de 1.630.108,00 euros en concepte de 
responsabilitat patrimonial formulada davant l’Ajuntament en data 22 de maig de 2006, 
per la limitació singular de l’immoble de la seva propietat de la riera Pare Fita núm. 2 a 
conseqüència de la seva inclusió en el PEPPA. 
  
En virtut d’aquesta sentència ferma, i contra la qual no caben recursos ordinaris, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar a pagar la quantitat d’1.630.108,00 euros en el termini de dos mesos comptats des 
de la notificació de la sentència, amb advertència d’augmentar en dos punts l’interès a 
satisfer per la demanda en cas impagament.   
 
2. Coneguda la sentència, a requeriment d’aquesta Alcaldia l’advocat Jordi Salbanyà i 
Benet, en data 20 de juny de 2011, va elaborar un informe sobre la cronologia dels fets 
ocorreguts tant en el procediment administratiu com en el recurs contenciós 
administratiu.   
 
Igualment a requeriment d’aquesta Alcaldia, en data 1 d’agost de 2011 l’advocat Jaume 
Torrent i Echevarria ha elaborat un informe sobre el contingut i abast de la sentència. 
 
3. Per tal de donar compliment a la sentència, aquesta Alcaldia en data 1 d’agost de 
2011 ha subscrit amb els reclamants un acord transaccional, pel qual es fracciona i 
s’ajorna el pagament de l’import que l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar. 
  
4. De conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, de tot plegat se’n dóna compte al Ple de la corporació, al qual 
correspon l’exercici de les accions judicials i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària, i es procedirà a publicar el text íntegre de la sentència, el dels 
dos informes jurídics i l’acord transaccional al web municipal, per a general 
coneixement. 

 
El Sr. Alex Acero, en representació del grup municipal del Bloc, diu: “Contra una 
sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no hi ha espai per estar 



 
  
 

 
  
en desacord, s’ha d’acatar la resolució. Ara bé, com que es desprenen de l’estudi de 
l’expedient indicis que una cadena d’errades ens han conduït a aquesta situació, acatar 
la sentència no ens ha de privar del dret a reclamar als autors d’aquestes errades les 
responsabilitats legals que corresponguin. 
En conseqüència en vot del BLOC MUNICIPAL és a favor d’acatar la sentència, però 
no renuncia a reclamar les indemnitzacions corresponents si s’acredita que hi ha hagut 
un comportament dolós o abandonament de funcions.” 
 
 
El Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu “Estem davant 
d’un assumpte que es va iniciar el 2003 i després d’una mala tramitació administrativa 
(ho sabem ara) se’n va fer una mala defensa jurídica (ho sabem ara). 
 
26/03/2003 Inici expedient per a incloure en el PEPPA 
29/09/2004 Aprovació inicial d’inclusió en el PEPPA 
25/05/2005 Aprovació definitiva d’inclusió 
19/05/2006 Reclamació responsabilitat patrimonial 
30/11/2006 Recurs contenciós administratiu 
26/03/2009 Sentència desestimatòria del recurs 
15/04/2011 Sentència favorable al recurs d’apel�lació 
31/05/2011 Comunicació a l’Ajuntament 
 
El poble d’Arenys no es mereix el cúmul de despropòsits que implica aquesta 
sentència. Diguem-ho clar la finca afectada no té el valor de compensació que s’ha de 
pagar, el té per la mala defensa jurídica i els deficients informes tècnics. Per això és 
important que l’Ajuntament tingui bons professionals al sou que sigui, bons 
professionals, i si no ho són… doncs cal obrir els expedients que calgui. 
 
En tot cas, després d’una primera sentència favorable n’ha vingut una altra, la definitiva, 
desfavorable. Els qui no coneixem de lleis ens consta d’entendre com no es pot 
recórrer i més amb unes xifres que no són correctes. Val a dir, i tal com comentava 
l’anterior secretari en la revista L’Agenda del mes de juny. 
 
Altrament, ha afegit que ell ja havia advertit que aquesta catalogació podria portar 
problemes. I més, en plena bombolla immobiliària, i en un edifici que, en cas de 
construir-hi, podria generar molta plusvàlua. Finalment, ha dit que ara segurament n’hi 
hauria prou de descatalogar-lo. 
 
Que, en tot cas, era la solució que hi havia per si la sentència ens era negativa. La 
realitat ha estat que no es pot tornar. I que quedi clar que considerem raonable que 
s’hagi d’indemnitzar, però pel preu que toca i no pel determinat per una manca de 
defensa jurídica”. 
 
2.3 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 669 de 27 d’octubre 
2010. 



 
  
 

 
  
1. En data 10 de gener de 2011 (RE 97), l’advocat Sr. José Luis Vich  actuant en nom de 
la família Vilaseca Gasau va notificar l’existència de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya  de data 14 de desembre de 2010 (recurs 669/2007) –que per 
resolució de 14 de desembre de 2010 havia estat declarada ferma i contra la qual no 
cabien  recursos– per la qual es condemnava l’Ajuntament a pagar als seus clients per 
concepte d’expropiació, el preu just i interessos de dues finques davant del cementiri 
(plaça Salvador Espriu), i en requeria l’immediat compliment. 
 
Posteriorment, en data 30/06/2011 va tenir entrada en aquest Ajuntament la notificació 
formal de la sentència per part del mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en què compel�lia l’Ajuntament al seu compliment. 
 
2. Aquest recurs havia estat interposat contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya de data 18.05.2007, que fixà en 129.303,23€, (amb 5% premi d’afecció 
inclòs), el preu just de les dues finques propietat dels reclamants i que confronten amb 
el cementiri municipal (plaça Salvador Espriu), ocupada una d’elles per l’Ajuntament per 
via de fet l’any 1981, i de les quals en data 11.07.2005 varen demanar formalment 
l’expropiació. 
 
Malgrat que els propietaris reclamaven 7.516.364,62 €, més un 20% per ocupació 
il�legal, en virtut d’aquesta sentència ferma, i contra la qual no  caben recursos 
ordinaris, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar a pagar a la família Vilaseca Gasau, el preu just, amb 5% premi 
d’afecció i indemnització inclòs, fixat en 392.234,48 €, a més del pagament d’interessos 
des de l’1 de gener de 1981 pel que fa a una finca, i des de 27 de maig de 2005 
respecte a l’altra finca. 
 
Tot plegat calia pagar-ho en el termini de dos mesos comptats des de la notificació de 
la sentència, amb advertència d’augmentar en dos punts l’interès a satisfer per la 
demanda en cas impagament.   
 
3. Coneguda la sentència, a requeriment d’aquesta Alcaldia l’advocat Jordi Salbanyà i 
Benet en data 20 de juny de 2011 va elaborar un informe sobre la cronologia dels fets 
ocorreguts tan en el procediment administratiu com en el recurs contenciós 
administratiu.   
 
4. Per tal de donar compliment a la sentència, els serveis jurídics estan negociant un 
acord transaccional, pel qual es fraccioni i s’ajorni el pagament de l’import que 
l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar. 
  
5. De conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local, de tot plegat se’n dóna compte al Ple de la Corporació, al qual 
correspon l’exercici de les accions judicials i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària, i es procedirà a publicar el text íntegre de la sentència, el de 
l’informe jurídic i l’acord transaccional al web municipal, per a general coneixement. 



 
  
 

 
  
El Ple es dóna per assabentat d’aquestes sentències. 
 
 
3.- Aprovació d’expedient plurianual per respondre a l’execució de la 
Sentència del TSJC, núm. 297 de 15 d’abril de 2011.  
 
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió d’Hisenda i Assumptes Generals:  
 
1.  En data 31 de maig de 2011, va tenir entrada en aquest Ajuntament la notificació 
formal de la Sentència 217 dictada pel  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
data 15 d’abril de 2011 en el Recurs d’apel�lació 252/2009 interposat pel Sr. Antonio 
Mollfulleda Buesa i la Sra. Maria del Carmen Pardo Suárez. Aquesta sentència és 
conseqüència de la reclamació en concepte de responsabilitat patrimonial per la 
limitació singular de la finca de la seva propietat situada a la riera del Pare Fita núm. 2 
per haver-la inclòs en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic d’Arenys 
de Mar. 
 
En virtut d’aquesta sentència ferma, i contra la qual no caben recursos ordinaris, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar a pagar la quantitat d’1.630.108,00 euros en el termini de dos mesos comptats des 
de la notificació de la Sentència, amb advertència d’augmentar en dos punts l’interès a 
satisfer per la demanda en cas d’impagament.   
 
2.  Per tal d’acomplir la sentència, aquesta Alcaldia en data 1 d’agost de 2011 ha 
subscrit amb els reclamants un acord transaccional, pel qual es fracciona i s’ajorna el 
pagament de l’import que l’Ajuntament ha estat condemnat a pagar. 
 
3. L’acord abans referit comprèn el fraccionament de la despesa i una distribució en 
anualitats d’acord amb el calendari i pagament següent: 

 
ANY 2011 2012 2013 2014 2015 

APLICACIÓ 20/920/226.99 20/920/226.99 20/920/226.99 20/920/226.99 20/920/226.99 

IMPORT 407.527 326.022 326.022 326.022 244.515,00 

TOTAL 

DESPESA 
1.630.108 euros 

 
 

4. L’Ajuntament, per acomplir l’esmentada sentència, ha de dur a terme un expedient 
plurianual que ha de respondre a la despesa d’1.663.108 euros més els interessos legals 
distribuïda en cinc anualitats que s’han d’incorporar en els pressupostos dels exercicis 
2011 al 2015. 



 
  
 

 
  
5. Resta en l’expedient l’informe preceptiu de la interventora i la secretària de la 
corporació de data 10 d’agost d’enguany. 
 

            Per tot el que s’ha exposat, 
  
PROPOSO: 
 
1. Aprovar l’expedient plurianual per respondre a l’autorització de la despesa 
d’1.630.180 euros i els interessos legals corresponents més dos punts fixada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest expedient comporta el compromís 
d’incloure l’esmentada despesa en els pressupostos dels exercicis de la corporació del 
2011 al 2015. 
 
2.  Executar la sentència del TSJC, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a, en els 
termes de l’acord transaccional firmat en data 1 d’agost de 2011 per l’alcalde Sr. 
Estanislau Fors i García i la Sra. Rosario Marzo Carpio, en representació del Sr. 
Antonio Mollfulleda Buesa i la Sra. Maria del Carmen Pardo Suárez.  
 
3. Donar-ne compte als efectes de l’execució de la sentència al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona. 
 

El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
el que segueix: “ La CUP, sobre aquest punt, volem fer les consideracions següents:  
La situació que porta a la vila d’Arenys a pagar una multa que toca fort les arques 
municipals és fruit d’una continuïtat de males pràctiques, excés de confiança i deixadesa 
que caldrà escatir:  

 

- Primer hi ha un informe tècnic inicial deficient  

- Després hi ha un excés de confiança del consistori de torn vers el secretari 
d’aleshores  

- I, finalment, una deixadesa i poc compromís amb la funció pública del 
secretari d’aleshores per fer un seguiment i defensar els interessos de la vila 
d’Arenys, en aquest cas en nom de l’Ajuntament.  

 
És per això, i amb la plena confiança que en general així és en aquest moment, cal que 
qui treballa a la funció pública ho faci amb professionalitat, eficàcia i eficiència. 
 
Que els qui hem de prendre les decisions polítiques, els 17 membres del consistori, a 
partir dels informes pertinents, els contrastem amb experts externs. 
Per acabar, la CUP pensem que cal trobar els responsables, amb noms i cognoms i en 
actiu o no a l’Ajuntament, polítics i tècnics, perquè assumeixin, moralment i política, 
perquè més enllà poca cosa hi podrem aconseguir, la responsabilitat en el procés. 
 



 
  
 

 
  
Recordem que si paga l’Ajuntament, paga la vila d’Arenys, tots els arenyencs. Que són 
diners que no tindrem.  
 
En aquest punt la CUP ens abstenim perquè pensem que qui hauria de pagar aquesta 
multa no són els vilatans d’Arenys sinó els responsables polítics i tècnics d’aleshores.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 4 vots PSC-PM, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc 
Municipal 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
4.-  Modificació Pressupost 10/2011, en modalitat de suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari.  

 

El tinent d’alcalde Sr. Barris dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió d’Hisenda:  

 
4.1 Suplement de Crèdit. 
 
ATÈS que els suplements de crèdit els regulen els articles 177 i 178 del RD legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i al Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, 
títol IV, en matèria de pressupostos. 
 
ATÉS que de conformitat amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit són: el romanent líquid 
de Tresoreria, majors ingressos efectivament recaptats que els previstos en el 
Pressupost o anul�lació o baixa de crèdits d’altres partides del Pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin deduïbles sense pertorbació del 
servei. 
 
VIST que el proppassat 18 d’abril de 2011 s’aprovà la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb romanent de Tresoreria per a despeses generals 
positiu per import de 2.282.140,06 euros i que resta disponible en el dia d’avui un 
romanent de Tresoreria d’1.640.448,05 euros.  
 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’Alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- 



 
  
 

 
  
se fins a l’exercici 2012 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta 
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, tal com s’explica en l’esmentada memòria 
de l’alcalde – president, i d’acord amb el següent detall: 
 
�  Interessos de demora 22 934 352. Cal incrementar la dotació d’aquesta 

aplicació atès que:   
o En data 31 de maig de 2011 va tenir entrada en aquest Ajuntament la notificació 

formal de la Sentència 217 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en data 15 d’abril de 2011 en el recurs d’apel�lació 252/2009 interposat pel Sr. 
Antonio Mollfulleda i la Sra. Maria del Carmen Pardo. S’està tramitant expedient 
per respondre a l’autorització de la despesa i l’execució de la sentència en els 
termes de l’acord transaccional signat en data 1 d’agost de 2011. 

o Sentència 669 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 27 
d’octubre de 2010 en el recurs 669/2007. Aquesta Sentència és conseqüència de la 
reclamació presentada contra els Acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya –
secció Barcelona– de data 18 de maig de 2007, que fixava el preu just i, de 5 
d’octubre de 2007, que resolia el recurs contra aquest, relatius a l’expropiació de 
la finca de la seva propietat afectada pel Pla especial del parc Salvador Espriu 
d’Arenys de Mar. S’està tramitant expedient per respondre a l’autorització de la 
despesa i l’execució de la sentència. 
 

4.2 Crèdits Extraordinaris 
 

ATÈS que els crèdits extraordinaris els regulen els articles 177 i 178 del RD legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i al Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, 
títol IV, en matèria de pressupostos. 

 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’Alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-
se fins a l’exercici 2012 i per a les quals no existeix  crèdit pressupostari, tal com 
s’explica en l‘esmentada memòria de l’alcalde – president, i d’acord amb el següent 
detall: 
 
o Projecte 20112 URBAN 2 Execució sentència cementiri (plaça Salvador Espriu). 
Aplicació 40 151 600. S’ha de dotar de la consignació corresponent el principal de la 
sentència esmentada. 
o Execució sentències 20 920 2269901. Es crea aquesta aplicació per poder 
satisfer el pagament del principal de la Sentència 252/2009 d’acord amb l’acord 
transaccional. 
VISTA la memòria de l’alcalde - president. 
 
ATÈS que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 



 
  
 

 
  
VIST l’informe d’Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa. 

 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-Aprovar inicialment la modificació de crèdit 10/2011 sota la modalitat de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari  finançats amb romanent de Tresoreria per a 
despeses generals segons el detall següent: 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESA CORRENT

Aplicació Denominació Import

22 934 352 Interessos de demora 180.000,00

TOTAL 180.000,00

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

870.00 PER DESPESES GENERALS 180.000,00

CRÈDIT EXTRAORDINARI

DESPESA CORRENT

Aplicació Denominació Import

20 920 2269901 EXECUCIÓ SENTÈNCIES 407.527,00

TOTAL 407.527,00

DESPESA INVERSIÓ

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import

2011/2/URBAN/2 Execució sentència cementiri (Plaça Salvador Espriu) 40 151 600 INVERSIONS EN TERRENYS 87.643,85

TOTAL 87.643,85

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

870.00 PER DESPESES GENERALS 495.170,85  
 
 
SEGON- Publicar l’acord anterior al BOP, per al tràmit d’informació pública, durant un 
període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. En el supòsit que no es produexin reclamacions en el 
termini esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2011, s’entendrà 
definitivament aprovat per aquesta Corporació. 
 
 
El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
el que segueix: “La CUP, en aquest punt, ens refermem en el que hem comentat en 
l’anterior. La modificació de crèdit és una conseqüència d’una mala gestió i d’una mala 
actuació professional i política. Atès que la modificació de crèdit ve motivada per les 
multes que està condemnada a pagar la vila d’Arenys, pensem que aquesta modificació 
de crèdit hauria de ser assumida pels responsables polítics d’aleshores.  
 
Per tot això, en aquest punt, la CUP ens abstindrem”.  
Sotmesa aquesta proposta a votació: 



 
  
 

 
  
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 4 vots PSC-PM, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc 
Municipal 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
5.-  Modificació Pressupost 11/2011 modalitat de suplement de crèdit i 
crèdit extraordinari. 

 

 El tinent d’alcalde Sr. Barris dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió d’Hisenda:  

 
5.1 Suplement de crèdit. 

 
ATÈS que els suplements de crèdit els regulen els articles 177 i 178 del RD legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i el Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, 
títol IV, en matèria de pressupostos. 
 
ATÉS que de conformitat amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari 
són: el romanent líquid de Tresoreria, majors ingressos efectivament recaptats que els 
previstos en el Pressupost o anul�lació o baixa de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense 
pertorbació del servei. 
 
VIST que el proppassat 18 d’abril de 2011 s’aprovà la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb romanent de Tresoreria per a despeses generals 
positiu per import de 2.282.140,06 euros i que resta disponible, una vegada aprovada la 
Modificació de crèdit  10/2011, un romanent de Tresoreria de 965.277,20 euros.  
 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’Alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-
se fins a l’exercici 2012 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta 
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, tal com s’explica en l’esmentada memòria 
de l’alcalde – president, i d’acord amb el següent detall: 
 
Despesa corrent 
 



 
  
 

 
  
� 10 912 22609 Activitats culturals i altres Alcaldia. La realització de diversos 

actes culturals organitzats per l’Alcaldia fa necessari suplementar aquesta 
aplicació. 
 

� 10 912 22706 Estudis i treballs tècnics Alcaldia. Els treballs realitzats per 
l’adquisició dels manuscrits d’Espriu per al fons de la biblioteca, justifiquen 
l’augment de la consignació. 
 

� 11 241 21200 Manteniment edificis i altres construccions Casa d’ofici Escola 
J.M. D’acord amb la proposta del director de l’escola, és necessària la compra 
de material divers per poder acabar el projecte de l’escola taller. 
 

� 20 920 22100 Energia elèctrica edificis municipals. Per Decret d’Alcaldia de 18 
de gener de 2011 es va procedir a prorrogar els crèdit inicials del pressupost 
de despeses i d’ingressos de l’exercici 2010. Tal com ja va succeir l’any passat 
per la contractació de part del subministrament amb l’empresa Factor Energia 
SA, la consignació inicial resulta molt insuficient per poder satisfer la despesa 
dels subministraments fins a final d’any. 
 

� 20 920 22110 Productes de neteja administració general. Les propostes de 
despesa presentades posen de manifest que cal suplementar aquesta aplicació 
per tal que pugui arribar fins a la finalització de l’exercici. 
 

� 20 920 22700 Neteja edificis municipals. La consignació inicial del pressupost 
prorrogat resta insuficient atès que s’ha d’aprovar la revisió de preus del 
contracte de neteja dels edificis municipals i la neteja de noves instal�lacions. 
 

� 20 920 22604 Defensa jurídica. L’assistència jurídica, sobretot en el cas de les 
sentències relatives als recursos 669/2007 i 252/2009, ha esgotat la consignació 
d’aquesta aplicació. 
 

� 20 920 215 Manteniment mobiliari i equips d’oficina administració general. 
Vistes les propostes de despesa i les factures pendents d’aprovar es fa 
recomanable suplementar aquesta aplicació per tal que pugui arribar fins a la 
finalització de l’exercici. 
 

� 22 011 913 Amortització préstecs llarg termini fora s. públic. La consignació 
inicial del pressupost prorrogat no preveu l’amortització dels préstecs que 
finalitzen la carència a l’exercici 2011. 
 

� 32 441 472 Conveni generalitat transport públic. Falta la consignació relativa al 
mes de desembre de l’esmentat conveni. 
 

� 40 161 219 Manteniment clavegueram. El retard en la facturació de les tasques 
realitzades al 2010 ha fet que la consignació inicial resulti insuficient. 



 
  
 

 
  

 
� 50 155 210 Manteniment vies públiques. Diferents actuacions de la brigada, com 

ara canviar el paviment del pàrquing del pavelló i actuacions als jardins del 
pavelló i l’institut, han esgotat la consignació de l’aplicació. S’ha d’augmentar el 
crèdit per poder realitzar les actuacions ordinàries fins a acabar l’exercici.  
 

� 50 155 215 Manteniment mobiliari serveis bàsics. El nou contracte de 
manteniment dels jocs infantils dels parcs, no previst en la consignació inicial, 
justifica aquest augment. 
 

� 50 169 214 Manteniment vehicles serveis bàsics. Les propostes de despesa 
presentades i la previsió d’alguna reparació abans d’acabar l’any fan necessari 
suplementar aquesta aplicació que en el dia d’avui ja no disposa de consignació. 
 

� 50 171 213 Manteniment maquinària jardineria. Es fa recomanable incrementar 
aquesta aplicació per tal que pugui arribar fins a la finalització de l’exercici. 

 
� 61 230 22701 Seguretat administració acció social. S’ha d’incrementar l’aplicació 

per tal de poder continuar el servei de vigilància a l’edifici de Serveis Socials, no 
previst inicialment en el pressupost prorrogat. 

� 61 231 212 Manteniment edificis acció social. Es fa recomanable suplementar 
aquesta aplicació per tal que pugui arribar fins a la finalització de l’exercici. 
 

� 61 231 202 Cessió ús habitatges socials. Cal dotar part de la despesa relativa al 
primer semestre del 2011. 

 
� 70 321 22102 Gas Educació. Com ja s’ha esmentat, per Decret d’Alcaldia de 18 

de gener de 2011 es va procedir a prorrogar els crèdits inicials del pressupost 
de despeses d’ingressos de l’exercici 2010. En el mateix acord s’establia que no 
es prorrogaven les despeses relatives a la  part del capítol 2 finançada amb el 
capítol 4 d’ingressos corresponents als Fons Estatals per a l’ocupació i la 
sostenibilitat local 2010 (FEOSL). Amb la qual cosa les aplicacions anteriors van 
veure reduïda la consignació. 
 

� 70 323 22799 Servei Escola de Música municipal. S’ha d’augmentar la 
consignació per tal d’aprovar les revisions de preu pendents. 

� 71 162 2270001 Servei deixalleria. Es justifica l’augment per respondre, si és el 
cas, al pagament de factures pendents d’anys anteriors sense conformar. 

� 80 337 22609 Actes populars joventut i infància. La licitació del casal d’estiu, 
amb la incorporació del casal infantil, que no estava previst en el pressupost 
prorrogat ha minorat molt el crèdit existent a la bossa de vinculació. 
S’incrementa l’aplicació d’actes populars per tal de poder satisfer les despeses 
de la regidoria fins a final de l’exercici. 



 
  
 

 
  

 
� Seguretat 91 313 22701. La partida estava dotada inicialment amb 1.000€ 

mentre que el pressupost presentat per realitzar el servei preventiu en actes 
que es fan al municipi és de 10.000 €. 
 

� Servei grua seguretat 90 133 2279903.  L’increment de festivitats, actes 
culturals i esportius, així com retirades a la zona alta del mercat setmanal han 
esgotat la consignació inicial. Es fa recomanable suplementar aquesta aplicació, 
atesa la previsió de retirades per Tots Sants i altres esdeveniments.  
 

Despesa d’ inversió 
 

� Projecte 2011/2/OFICI/1 Inversions casa d’ofici, aplicació 11 241 623. És 
necessari suplementar aquesta aplicació per tal de seguir el projecte formatiu i 
de treball aprovat, amb la compra de plaques fotovoltaiques i maquinària per 
taller de fusteria i alumini.  

 
5.2 Crèdits extraordinaris 
 

ATÈS que els crèdits extraordinaris els regulen els articles 177 i 178 del RD legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals i el Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, 
títol IV, en matèria de pressupostos. 

 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’Alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-
se fins a l’exercici 2012 i per a les quals no existeix crèdit pressupostari, tal com 
s’explica en l’esmentada memòria de l’alcalde– president, i d’acord amb el següent 
detall: 
 
ADF serralada de Montalt 71 172 48901. Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient on 
es proposa l’aprovació de les despeses derivades del Pla de prevenció d’incendis 
forestals d’Arenys de Mar  2007-2010. Aquesta despesa no es trobava prevista 
inicialment en el pressupost prorrogat del 2011. 
 
VISTA la memòria de l’alcalde - president. 
 
ATÈS que la proposta de modificació ha de ser sotmesa a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
VIST l’ informe d’Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa. 



 
  
 

 
  
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2011 sota la modalitat de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari  finançats amb romanent de Tresoreria per a 
despeses generals segons el detall següent: 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESA CORRENT

Aplicació Denominació Import

10 912 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ALTRES ALCALDIA 2.000,00

10 912 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA 3.245,00

11 241 21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CASA D'OFICI J.M 9.165,23

20 920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS 64.000,00

20 920 22110 PRODUCTES DE NETEJA ADMINISTRACIÓ GENERAL 5.000,00

20 920 22700 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 9.150,00

20 920 22604 DEFENSA JURÍDICA 4.000,00

20 920 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.500,00

22 011 913 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS LLARG TERMINI FORA DEL SECTRO PÚBLIC 45.500,00

32 441 472 CONVENI GENERALITAT TRANSPORT PÚBLIC 1.780,95

40 161 219 MANTENIMENT CLAVEGUERAM 15.000,00

50 155 21000 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 20.000,00

50 155 215 MANTENIMENT MOBILIARI SERVEIS BÀSICS 3.500,00

50 169 214 MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS BÀSICS 10.000,00

50 171 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA JARDINERIA 5.000,00

61 230 22701 SEGURETAT ADMINISTRACIÓ ACCIÓ SOCIAL 8.945,58

61 231 212 MANTENIMENT EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL 3.000,00

61 231 202 CESSIÓ ÚS HABITATGES SOCIAL 11.500,00

70 321 22102 GAS EDUCACIÓ 28.750,00

70 323 22799 SERVEI ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 7.500,00

71 162 2270001 SERVEI DEIXALLERIA 15.000,00

80 337 22609 ACTES POPULARS JOVENTUT I INFÀNCIA 5.000,00

90 133 2279903 SERVEI GRUA SEGURETAT 7.500,00

91 313 22701 SEGURETAT 9.000,00

TOTAL 296.036,76

DESPESA INVERSIÓ

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import

2011/2/OFICI/1 INVERSIONS CASA D'OFICI 11 241 623 INSTAL�LACIONS CASA D'OFICI 12.500,00

TOTAL 12.500,00

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

870.00 PER DESPESES GENERALS 308.536,76

CRÈDIT EXTRAORDINARI

DESPESA CORRENT

Aplicació Denominació Import

71 172 48901 ADF SERRALADA DE MONTAL PLA PREVENCIÓ D'INCENDIS 2007-2010 5.700,00

TOTAL 5.700,00

DESPESA INVERSIÓ

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import

2011/2/OFICI/1 INVERSIONS CASA D'OFICI 11 241 625 MOBILIARI I EQIPS D'OFICINA CASA D'OFICI 2.000,00

TOTAL 2.000,00

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

870.00 PER DESPESES GENERALS 7.700,00  
 
SEGON- Publicar l’acord anterior al BOP, per al tràmit d’informació pública, durant un 
període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. En el supòsit que no es produeixin reclamacions en 



 
  
 

 
  
el termini esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2011 s’entendrà 
definitivament aprovat per aquesta corporació. 
 
El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
el que segueix: “La CUP entenem els motius que comporten aquesta modificació de 
crèdit; ara bé, el fet de no ser nosaltres mateixos qui gestionem i decidim com 
administrem aquests diners fa que el sentit del nostre vot en aquest punt sigui 
l’abstenció.  
 
El Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu: “Nosaltres no 
ens oposem a les modificacions de pressupost i més si com aquest està prorrogat. Tot 
i això considerem que hauria calgut fer l’aprovació del pressupost tal com ha fet el nou 
govern d’Arenys de Munt, per exemple. 
 
Volem fer les següents consideracions: 
Neteja edificis municipals. L’alcalde, en L’Agenda del mes d’agost, diu que des de l’abril 
no hi ha partida i que cada mes puja 30.000 euros. Si això fos veritat caldria posar-hi 
270.000 euros i només se n’hi posen 9.150, que són per la revisió de preus. Òbviament 
algú es va equivocar. 
 
 
Cessió ús habitatges socials: 
En el mes d’abril l’anterior govern va fer una modificació de crèdit per posar-hi diners 
per aquest concepte. Això va anar a Ple i el grup de CiU n’era perfectament 
coneixedor. No entenem com es va a la Generalitat i s’addueix desconeixement. La 
Generalitat, que no és que ens tracti precisament bé. Quants diners ens deu la 
Generalitat (600.000?). Veiem bé que es posin aquests diners que són per al primer 
semestre del 2011 tot i que segurament es pagaran el 2012. 
 
Servei deixalleria: 
Es parla de factures d’anys anteriors i és veritat. El tècnic de l’Ajuntament no hi va 
voler donar la conformitat perquè no eren correctes. El més fàcil òbviament és pagar i 
fer bona cara al Consell i a la Generalitat, però la tossuderia de l’Ajuntament va fer que 
estalviéssim 5.000 euros. Espero que aquesta manera de treballar continuï i no cedim a 
pressions injustificades. 
 
Servei grua seguretat: 
Entenem que estem parlant de les segones i terceres grues. Que la primera l’ha 
d’assumir Comsa i que mentre no l’assumeixi no podem tancar cap acord amb Comsa. 
Hi ha un professional que en rep les conseqüències. 
 
Si els números no estan equivocats deixem el romanent a 649.040,44. Això amb una 
altra modificació de crèdit que pogués fer el govern faria que el romanent quedés molt 
disminuït. Creiem que potser hem de pensar a fer modificacions entre partides més 
que recórrer al romanent”. 



 
  
 

 
  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 4 vots PSC-PM, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc 
Municipal 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
6.-  Nomenament de membres a la Comissió d’avaluació  i seguiment de la 
Llei de barris.  
 
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió d’Hisenda i AD:  
 
Vist que els membres que han de ser nomenats com a membres representants de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar en el Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de barris 
(Barri de Sant Elm, convocatòria 2007), cal que siguin adaptats en relació amb els 
càrrecs actuals, i vistes les propostes que han estat presentades pels grups polítics 
municipals, es proposa al Ple el nomenament dels membres següents en substitució 
dels anteriors: 
 
1. Nomenar com a membres representants de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en el 
Comitè d’Avaluació i Seguiment de la Llei de barris (Barri de Sant Elm, convocatòria 
2007), els següents: 
 
Estanislau Fors Garcia Alcalde – president 
Ramon Vinyes Vilà Regidor del Grup Municipal PSC 
Assum Balliu i Tenas Regidora del Grup Municipal ICV 
Belén Quintero Aragón Regidora de Governació 
David Caldeira Regidor del Grup municipal CUP 

Annabel Moreno i Nogué 
Regidora del Grup Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya 

Àlex Acero Cherta Regidor de Promoció Econòmica i Comerç 
Enric Castelló Vives Arquitecte municipal 
 
2. Comunicar la present resolució a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris 
 
 
La Sra. Assum Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, diu: En relació a 
aquest punt només voldria fer esment que la comissió es va reunir ahir, 21 de 
setembre, sense que encara n’hagin estat nomenats el membres, cosa que portem avui 



 
  
 

 
  
a aprovació. Com a portaveu del grup d’ICV vaig rebre l’acta de la reunió anterior i la 
convocatòria per a la del dia 21 de setembre. En no poder assistir-hi, per raons 
laborals i d’agenda, per part del nostre grup hi va assistir un representant, que a hores 
d’ara desconeixem si tenia veu i vot. Voldríem saber si, a partir d’ara, es pot nomenar 
un representant tal com es preveu en d’altres consells o comissions. També vull fer 
una esmena a la proposta d’acord: el meu segon cognom és Tenas. Hi manca la s final. 
Gràcies. 
 
 Sotmesa aquesta proposta a votació, el Ple, per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
 
 
7.- Proposta instant l’equip de govern municipal perquè s’iniciïn 
immediatament les obres de recuperació mediambiental de la platja del 
Cavaió.  
 
La regidora Sra. Moreno dóna compte de la proposta d’acord, presentada pels grups 
municipals PSC, ICV, Cup i ERC, sobre l’assumpte enunciat: 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, va redactar a través de 
l’empresa pública GISA (Gestió d’Infraestructures SAU) el projecte de recuperació 
mediambiental de la platja del Cavaió als termes municipals d’Arenys de Mar i Canet de 
Mar (obra referència OBR2009-00819-B).  
En l’esmentat projecte, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va presentar informe favorable 
redactat pels tècnics municipals, amb registre de sortida de data 21 de desembre de 
2009.  
En data 23 de setembre de 2010, l’empresa pública GISA va adjudicar l’execució de les 
obres de recuperació ambiental de la platja del Cavaió a l’empresa Sacyr, SAU & 
Scrinser, SA (UTE), per un import de 3.008.301,93.-€ sense IVA, i per un termini de 9 
mesos.  
Membres de l’anterior govern, es van reunir amb la Direcció General de Ports, 
Aeroports i Costes i aquests els van fer saber que les obres s’iniciarien al gener de 
2011. 
Vist que en el dia d’avui encara no s’han iniciat les obres.  
Vista la nota de premsa publicada en ell web municipal en data 2 d’agost de 2011 i a 
l’ATR de setembre de 2011, en les quals s’informa per part del govern municipal que 
les obres de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió, “queden en suspès [...]. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Arenys de Mar aconsegueix aturar les obres”. 
 
 
Vist que els grups municipals que signem aquesta proposta de resolució considerem 
que l’execució de la recuperació mediambiental de la platja del Cavaió és del tot 
necessària per al nostre municipi, per dignificar aquest indret i evitar que continuï sent 
un aparcament per a més de 1.500 cotxes, convertint així en el passeig del Cavaió en 



 
  
 

 
  
un indret per a les persones, on es pugui recuperar mediambientalment una platja que 
ha aconseguit el distintiu Bandera Blava i la ISO-14001 de Gestió Ambiental. Un passeig 
que és utilitzat durant tot l’any per centenars d’arenyencs que gaudeixen de la natura 
corrent, passejant, anant en bicicleta.  
Els grups sotasignats no podem consentir que es perdi una inversió de 3.000.000.-€ 
que revertiran directament a la nostra vila, amb un passeig que ens permetrà obrir 
Arenys al mar, que ens permetrà fer-hi activitats al llarg de tot l’any, i, en definitiva, 
aconseguir un passeig del qual tots gaudim a tots els nivells: mediamientalment,  quant 
a mobilitat, oci, esports, salut, turisme, etc. 
 
Per tot això, i en base a l’article del ROM, presentem la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Única.- Instar el govern municipal a fer totes les gestions necessàries i oportunes 
davant del Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè s’iniciïn immediatament les 
obres de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió al terme municipal 
d’Arenys de Mar, tal com reflecteixen els informes favorables signats pels tècnics 
municipals de l’Ajuntament.   
 
 
L’alcalde, Sr. Fors, llegeix l’informe emès per la Generalitat de Catalunya, Departament 
de Territori i Sostenibilitat, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
Recuperació mediambiental de la platja de Cavaió, Arenys de Mar-Canet de Mar. 
 
INFORME 
 
1. Antecedents històrics 
 

 
Aquesta actuació s’inicia a nivell de projecte a finals dels 90, promoguda per la 
Secretaria d’Actuacions Concertades de la Generalitat amb intervenció del Ministeri de 
Foment, d’on depenia la Direcció General de Costas, amb Manuel Novoa com a cap de 
la Demarcació a Catalunya, i els ajuntaments de Canet de Mar i Arenys de Mar. 
Desprès de llargues gestions s’arriba a un ampli consens entre les parts, amb 
delimitacions de l’àmbit (marcat per la línia de ferrocarril) i l’atermenament de la zona 
marítima terrestre i el caràcter de l’actuació. Aquest consens es va reflectir en un 
plànol en planta que va servir per fer un primer projecte constructiu. 
Al maig de l’any 2003 es va tenir un primer projecte redactat per GISA (UB-01461), 
que malgrat tot no va tenir l’acord dels municipis i el Departament fins a finals del  
 
2007. En aquell moment tot dos ajuntaments varen demanar al Departament que tirés 
endavant l’actuació. 
Es varen mantenir reunions amb ADIF (originàriament RENFE) pel que fa a la servitud 
de protecció de la línia ferroviària, de les quals va resultar una nova actualització del 



 
  
 

 
  
projecte el juliol del 2008, que incorporava la previsió de la duplicació de la línia i la 
previsió de passos inferiors. 
En aquell moment, l’anunci dels traspassos de competències Estat – Generalitat en 
matèria de costes (Decrets del 2007 i 2008) va endarrerir el projecte ja que donava 
plenes competències a la Generalitat pel que fa a les obres de “no interès general”. De 
tal manera que aquest projecte passava a ser competència de la Generalitat amb el 
coneixement del Ministeri. Aprofitant aquest període els ajuntaments varen demanar 
unes petites modificacions a incloure en el projecte, que no modificaven l’essència de 
l’acord Ministeri – Generalitat. D’altra banda, després de consulta prèvia als 
ajuntaments, s’obté la declaració de no aplicació del tràmit d’avaluació ambiental (març 
2008). 
A finals del 2009 la DGPAC va encarregar a GISA un projecte bàsic recollint les 
demandes dels ajuntaments per tal d’engegar el tràmit d’aprovació del projecte. Aquest 
projecte preveu un passeig amb una secció per a vial de seguretat, carril bici i vial per a 
vianants més alguna zona enjardinada entre aquestes franges. La tramitació, tal com 
recull la Llei de costes, s’inicia amb una aprovació tècnica del projecte el novembre de 
2009, amb una informació pública i recollida d’al�legacions. El 15 de febrer  de 2010 es 
fa la resolució d’aprovació definitiva del projecte (UB-01461.A3). Malgrat aquesta 
aprovació, fora de termini, tenen entrada en aquest Departament l’informe 
desfavorable d’ADIF i amb posterioritat l’informe desfavorable de la Demarcació de 
Costes de l’Estat. S’ha de dir que en el desenvolupament del projecte s’han produït 
canvis en el Govern de l’Estat i de retruc també en la Jefatura de la Demarcación, la 
qual cosa ha fet que puguin haver canviat els criteris en el disseny del projecte. 
Tot  i així s’inicien converses amb ADIF per tal de modificar puntualment el projecte i 
resoldre el criteri del seu informe, que conclou amb un escrit de data 19 de gener de 
2011 en què emeten informe favorable de l’execució del projecte. 
De  la mateixa manera s’envien diferents escrits a la Demarcació de Costes de l’Estat 
per tal d’incorporar els seus criteris en el projecte. Malauradament es reben fins a tres 
escrits del Ministeri en què es reiteren en el seu primer informe desfavorable. En el 
darrer escrit s’adjunta un plànol que recull els criteris de la Demarcació que, en cas de 
ser incorporats en el projecte, podrien fer que aquest obtingués el vistiplau del 
Ministeri. Aquests criteris bàsicament incideixen en la reducció de l’amplada de la 
intervenció, minimització de l’ocupació del domini públic, la reducció de la 
pavimentació i de la secció objecte del projecte (desembre 2010-febrer 2011). 
Amb això, i entenent que el projecte ha estat aprovat definitivament, GISA licita la 1ª 
fase del projecte i l’adjudica el mateix el 23 de setembre de 2010 a l’UTE Sacryr, SAU 
& Scrinser, SA, i resta pendent la signatura de la contracta. 

 
2. Estat actual 
 
 Amb el canvi de Govern de la Generalitat a principis d’aquest any 2011, la            
reestructuració de les direccions generals competents en la matèria, i la incorporació 
dels nous responsables, s’analitza la situació del projecte. En aquest cas és un projecte 
aprovat definitivament, adjudicat a una UTE constructora que té assignació 



 
  
 

 
  
pressupostària en les inversions de GISA malgrat tenir un informe desfavorable de la 
Demarcació de Costes de l’Estat. 
El director general d’Ordenació del Territori que té les competències de Costes de la 
Generalitat, proposa estudiar el projecte per tal de poder fer una proposta d’ajustar-
ho i que pugui adequar-se als requeriments de la Demarcació sense vulnerar el 
projecte aprovat. Aquesta proposta passa per donar major importància a la 
recuperació mediambiental de la zona, que és el títol i objecte del projecte, i intentar 
aprimar la secció constructiva del mateix. En aquest moments estem fent reunions amb 
GISA i l’enginyeria redactora del projecte, que conclouran en una addenda al mateix 
projecte que serà tramesa a la Demarcació de Costes de l’Estat per tal que, si ho 
creuen oportú, emetin informe favorable del projecte. 
També s’ha de dir que en el darrer període, maig-juny de 2011, els ajuntaments han 
estat escollits novament i han canviat els interlocutors. Malgrat això a principis d’agost 
es va mantenir una reunió entre els ajuntaments de Canet de Mar i Arenys de Mar amb 
el director general on ja es va transmetre aquesta idea que en aquests moments s’està 
portant a terme. 
Finalment, dir que possiblement la setmana vinent es podrà tenir ja l’addenda del 
projecte que serà objecte de tramitació a la Demarcació de Costes per assolir el seu 
informe. 
Barcelona, 21 de setembre de 2011 
El subdirector de Costes i Acció Territorial 
Alfons Garrido Espinel  
 
El Sr. Alex Acero, en representació del grup municipal del Bloc Municipal, diu: “Des del 
BLOC MUNICIPAL no entenem exactament què se sotmet a votació, ja que la 
tramitació d’aquest projecte es troba en mans d’altres organismes i ja s’ha explicat que 
actualment no depèn de l’Ajuntament. 
 
Quan tinguem el projecte definitiu, amb les darreres modificacions fetes, aleshores ens 
pronunciarem; per tant, el nostre vot és d’abstenció”. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 4 vots PSC-PM, 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 5 vots CIU, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 2 vots PP 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
8.- Designar representants municipals dels Consells Sectorials del Museu, 
de la Residència Geriàtrica, de l’Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys, 
Promoció Econòmica, Benestar Social i de l’Esport.  
 
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat : 
 



 
  
 

 
  
D’acord amb el que disposen els Reglaments reguladors dels Consells sectorials de la 
Residència Geriàtrica Municipal, el d’Esports, del Museu, de Promoció Econòmica, i 
Benestar Social  així com el que estableixen els Estatuts del l’Entitat Pública Empresarial 
(EPE) Ràdio Arenys, en relació amb la composició dels seus respectius Consells 
d’Administració, i en particular amb els membres que han de ser nomenats en 
representació de l’Ajuntament pel Ple municipal en qualitat de vocals dels dits consells, 
és proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1.- Designar representants municipals com a vocals del Consell Sectorial de la 
Residència Geriàtrica, d’acord amb la proposta presentada, els següents: 
 
CIU Titular:    Carme Subirà 

Suplent:   ------------------ 
PSC-PM Titular:    Ramon Vinyes 

Suplent:   David Ramírez 
ICV-EUIA-E Titular:    Josep Anton López Navarro 

Suplent:  ------------------   
PP Titular:    Belen Quintero Aragón 

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:    Joan Roldós Sans  

Suplent:  --------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:    Xavi Mir 

Suplent:  ----------------------------  
BLOC MUNICIPAL Titular:     Albert Pujades Torner 

Suplent:   Alex Acero Cherta 
 
2.- Designar representants municipals com a vocals  del Consell Sectorial de l’Esport, 
d’acord amb la proposta presentada, els següents: 
 

 
CIU Titular:    Zenon Tomàs 

Suplent:   Jordi Giner 
PSC-PM Titular:    Francesc Colomé 

Suplent:   Lorena Estrada 
ICV-EUIA-E Titular:    Eduard González Garcia 

Suplent:   ------------------   
PP Titular:    Belen Quintero Aragón 

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:    Jordi Matabosch  

Suplent:  --------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:    Quim Doy 

Suplent:   ------------------------ 
BLOC MUNICIPAL Titular:     Núria Bertran Grífols 

Suplent:    Francesc Coll Alsina 



 
  
 

 
  

 
3r.- Designar representants municipals com a vocals del Consell  Sectorial del Museu, 
d’acord amb la proposta presentada, els següents: 

 
CIU Titular:   Joan Miquel Llodrà  

Suplent: Isabel Yglesias   
PSC-PM Titular:    Noelia Molina 

Suplent:   Ramon Vinyes 
ICV-EUIA-E Titular:   Albert Pizarro  

Suplent:  ------------------   
PP Titular:    Belen Quintero Aragón 

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:   Ona Curto Graupera  

Suplent:  --------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:   Roger Pou  

Suplent:   ------------------- 
BLOC MUNICIPAL Titular:    Albert Pujadas Torner 

Suplent:   Maiol Sanaüja 
 
4t.- Designar representants municipals com a vocals del Consell Sectorial de Promoció 
Econòmica, d’acord amb la proposta presentada, els següents: 
 
CIU Titular:  Román Pascual Rodríguez   

Suplent:  Jordi Giner  
PSC-PM Titular:    Josep Ramírez 

Suplent:  David Ramírez 
ICV-EUIA-E Titular:   Oriol Ferran Riera 

Suplent:  ------------------   
PP Titular:    Belen Quintero Aragón 

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:    Joaquim Cucurull Coll  

Suplent:  --------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:   Annabel Moreno  

Suplent:  --------------------------  
BLOC MUNICIPAL Titular:    Joan Soler Rossell 

Suplent:    
 

5è.- Designar representants municipals com a vocals del Consell  Sectorial de Benestar 
Social, d’acord amb la proposta presentada, els següents: 
 
CIU Titular:   Carme Subirà  

Suplent:   ----------------- 
PSC-PM Titular:    Asunción Rubio 

Suplent:   Maribel Illescas 



 
  
 

 
  
ICV-EUIA-E Titular:     Josep Anton López Navarro 

Suplent:  ------------------   
PP Titular:     Juan Jose Almansa Aragón 

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:    Cristina Saragossa  

Suplent:  --------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:    Mercé Rigual 

Suplent:   ------------------------ 
BLOC MUNICIPAL Titular:    Núria Bertran Grífols 

Suplent:   Jordi Jorba Peiró 
 
6è.- Designar representants municipals com a vocals del Consell Assessor de l’Entitat 
Pública Empresarial Ràdio Arenys (EPE RÀDIO ARENYS), d’acord amb la proposta 
presentada, els següents: 
 
CIU Titular:   Roman Pascual Rodríguez  

Suplent:  Xavier Martinez  
PSC-PM Titular:    Santi Fontbona 

Suplent:   Ramon Vinyes 
ICV-EUIA-E Titular:    Isabel Roig Casas 

Suplent:  ------------------   
PP Titular:    Juan José Almansa Aragón  

Suplent:  ---------------------   
CUP-PA Titular:    Ricard Ferran Nieto  

Suplent:   -------------------------  
ESQUERRA-AM Titular:    Marc Colomer Flores 

Suplent:   ------------------------- 
BLOC MUNICIPAL Titular:     Francesc Coll Alzina 

Suplent:   Maiol Sanaüja 
 
7è.- Comunicar el present acord als interessats perquè en prenguin coneixement i 
tingui els efectes oportuns. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, el Ple, per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
 
 
 
9. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia.-  
 
L’alcalde dóna compte del Decret següent: 
 
Nomenament de càrrec eventual 
 



 
  
 

 
  
El Decret de data 31 d’agost  de 2011 determina el següent  nomenament:  
 
El Sr. Marc Martínez Serra, personal eventual d’aquest Ajuntament, com a secretari 
d’Alcaldia. I fixar la jornada laboral en 20 hores setmanals,  amb una retribució mensual 
bruta de 1.000,00 € i dues pagues extres, i amb efectes des de l’1 de setembre de 
2011. 
 
 
 
10.- Mocions.  
 
a) Moció en suport a l’escola catalana  

 
L’alcalde, Sr. Fors, en representació de tots els grups municipals, llegeix la següent 
moció: 
 
 El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha  estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un 
ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model 
d'escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de Ilengua i gràcies al 
qual la nostra societat gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable. 

La immersió lingüística i la consideració del català com a Ilengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en I'informe PISA 2009 de I'OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues Ilengües oficials a 
Catalunya és elevat  i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
I'Estat espanyol. 

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal�liar el greu 
desequilibri que viu el català, Ilengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 
en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en 
I'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments 
immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats 
i pobles. 

Per tot això, el Ple de I'Ajuntament pren els acords següents: 

1. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill 
el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 



 
  
 

 
  
2. Manifestar el suport al model d'escola catalana en Ilengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a 
dia, sense atendre aquestes sentències ni altres de similars que les puguin 
seguir. 

3. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern  català a no fer cap pas enrere i a complir el que 
diu la Llei d'educació de Catalunya pel que fa a la Ilengua vehicular i 
d'aprenentatge en I'ensenyament. 

4. Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat 
espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa. 
 
 

• La Sra. Belén Quintero, en representació del grup municipal del PP, diu: Des del 
Partit Popular creiem que els governs han de, primer, complir la llei i les sentències i, 
després, oferir als catalans el màxim d’alternatives possibles per a l’educació dels seus 
fills. 
 
Davant de tot hem de recordar que aquesta sentència és l’exercici dels drets d’unes 
famílies que s'han dirigit a la justícia per defensar el que consideraven els seus drets 
bàsics. I ha estat una sentència d'un tribunal basada en els drets constitucionals i legals 
la que ha dictaminat els drets d’aquestes famílies i de totes les famílies catalanes. No és 
una sentència contra el català sinó que és una sentència a favor dels drets i les llibertats 
dels catalans. 
 
En un país amb serietat, les sentències s’han de complir. I el Govern de la Generalitat 
com qualsevol altre govern democràtic ha de complir les sentències siguin o no del seu 
gust. Perquè amb el dret de les persones no s’hi pot jugar. Els que estan en contra de 
la sentència haurien de dir per què a Catalunya hi ha ciutadans de primera que poden 
apel�lar als tribunals els seus drets i ciutadans de segona que quan defensen les seves 
llibertats se’ls hi titlla de anticatalans. A més haurien d’explicar quin fonament jurídic de 
la sentència no està ajustat a dret. El Partit Popular exigim un respecte als ciutadans i a 
les sentències. 
 
Nosaltres sempre hem estat a favor de la llibertat lingüística en tots els àmbits: a 
l’escola, al carrer i al comerç, sense sancions, quotes, imposicions o prohibicions, la 
nostra és una política lingüística en positiu que es basa a potenciar el català des del 
foment i la llibertat. 
 
Desprès de 30 anys de polítiques nacionalistes, la societat catalana mereix, corn 
sempre hem defensat, una escola que ofereixi als nostres joves una educació trilingüe 
que els prepari per a un món cada cop mes competitiu. 



 
  
 

 
  
 
Catalunya ha de mirar més per la pluralitat que representem el conjunt de catalans i 
menys per la ideologia nacionalista que només serveix a una part de la població. Tenim 
1’oportunitat d’oferir als joves una educació més lliure, més rica i plural. I tenim 
l’oportunitat d’apostar pel que més necessiten els joves: una educació de més qualitat. 
Volem que el català sigui una llengua vehicular i volem que el català creixi i sigui cada 
dia més fort, per això volem que sigui vist com una llengua de llibertat. El català ha de 
seguir sent llengua vehicular a l’escola pública, però el castellà també ha se ser-ho. Hi 
ha moltes fórmules que ho permeten. Només falta la voluntat i el compromís per fer-
ho. La societat catalana està preparada per a una escola trilingüe, perquè és una 
societat plural. Catalunya és plural i ho demostra l’exemple dels principals diaris 
catalans, que tenen edicions en ambdues llengües, l’exemple dels col�legis privats, que 
ofereixen una educació com a mínim en tres llengües, i l’exemple d'una societat que viu 
el bilingüisme amb tota naturalitat. 
 
Una educació trilingüe és, doncs, una garantia de llibertat, una garantia dels drets dels 
pares i dels fills, una garantia de major qualitat i una garantia de un millor futur. 
 
El Partit Popular volem la mateixa llibertat per als fills de les elits polítiques de 
Catalunya com per als fills dels treballadors catalans. Si el senyor Mas i el senyor 
Montilla porten els seus fills a col�legis trilingües és perquè consideren que aquesta és 
la millor educació que els poden oferir. Llavors, per què ho prohibeixen a la resta de 
catalans que no es poden permetre el luxe de portar els seus fills a col�legis d’elit? Es 
pot dir que el senyor Mas i el senyor Montilla són anticatalans o posen en perill la 
cohesió social de Catalunya per voler el millor per als seus fills? 

Pel que hem exposat anteriorment, votarem en contra de la moció. 

 
  
• El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, 
manifesta el que segueix: “Volem fer un comentari, que al nostre entendre és prou 
important. Qualsevol llei catalana, com la Llei de normalització lingüística, és paper 
mullat davant de les lleis constitucionals espanyoles. Per tot això, a banda de rebutjar la 
interlocutòria, a la qual ja hem dit que ens sumàvem, el que cal és explorar altres 
camins que ens portin a tenir una sobirania jurídica: a ser amos i senyors de les nostres 
pròpies lleis. L’opció per resoldre aquest greuge, a la CUP la tenim clara: passa 
ineludiblement per declarar la independència i, com en qualsevol altre país del món, 
aquesta declaració és unilateral.  
 
- D’altra banda, apostar pel trilingüisme, concepte que en lingüística no existeix, no ens 
porta enlloc. Si la societat és plurilingüe, els centres educatius, com a mirall d’aquesta, 
també ho són. És important posar l’horitzó precisament en aquest gran tresor que és 
la diversitat lingüística i rendibilitzar-lo educativament i social.  
 



 
  
 

 
  
- I finalment, el model educatiu i lingüístic del Principat de Catalunya pot ser molt 
millorable, sobretot pel que fa a la generalització de metodologies i pedagogies molt 
més actives. Ara bé, qualsevol modificació del model ha de ser consensuada i decidida 
pels catalans i catalanes i no imposada per un tribunal espanyol o pel seu homòleg, un 
tribunal colonial al nostre territori.  
 
 
• La Sra. Assum Balliu, en representació del grup municipal  ICV, diu: Aquesta 
sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de Catalunya i es 
produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les 
persones nouvingudes i com a model de cohesió social a Catalunya. 
 
Les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la construcció d’una 
llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.  
 
Els recordem el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran 
manifestació del 10 de juliol del 2010. 
 
El català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix 
vertebrador de tota l’activitat educativa i eina clau en la  inclusió social del nostre país. 
 
Manifestem el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes. 
 
Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del TSJC que 
intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles catalanes. 
 
Ens reafirmem en el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar 
sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que 
possibiliti la cohesió social del nostre país. 
 
Instem el Govern de la Generalitat a vetllar  pel model d’immersió lingüística de les 
nostres escoles i respondre amb tots els mitjans institucionals i legals contra qualsevol 
agressió d’aquest model i donem suport a les accions de rebuig que estan sorgint des 
de la societat civil contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del 
model d’immersió lingüística escolar. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: 4 vots PSC-PM, 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP, 5 
vots CIU, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal. 
Vots en contra:  2 vots PP  
Abstencions: cap 
 



 
  
 

 
  
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
b) Moció municipal en contra de l’allargament de la llicència de 
funcionament de la central nuclear d’Ascó 

 
La regidora Sra. Assum Balliu, en representació d’ICV, llegeix la següent moció: 

Els representants locals escollits democràticament en el municipi d'Arenys 
de Mar per la present moció 

Manifestem que: 

Atès el fet que el proper 1 d'octubre el govern de I'Estat ha de decidir si 
renova o no el permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la 
Ribera d'Ebre, Tarragona. 

Atès que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, la qual cosa 
es manifesta en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de 
funcionament en els darrers 4 anys. I  que és d'especial gravetat el que es va 
produir el 26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de radioactivitat 
que va contaminar els edificis i I'entorn i va arribar fins a la costa. 

Atès el fet que la direcció de la central i el Conseil de Seguretat Nuclear van 
amagar la fuita radioactiva i la consegüent contaminació durant més de 4 
mesos, i van posar així en perill el medi ambient i la salut de la població, fins 
que I'organització Greenpeace va posar en coneixement de la societat el que 
havia passat. 

Atès el fet que avui, quan han passat més de 3 anys des de l’accident, encara 
se n'han de depurar les responsabilitats legals. 

Atès el fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, la qual cosa 
augmenta el perill que representa. 

Atès que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va 
emetre un informe en el qual s'estableixen un total de nou límits o 
condicions d'operació, però deixant als propietaris de la central un marge 
superior a un any per aplicar-les, la qual cosa contradiu una mínima 
consideració del principi de precaució, un exemple de la degradació de la 
cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es deriven 
de la catàstrofe, encara en curs, a I'emplaçament nuclear de Fukushima, al 
Japó. 



 
  
 

 
  
Atès que en l’esmentat informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques 
complementàries, però que, al mateix temps, s'indiquen que "serán remitidas 
directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas 
autorizaciones de explotación mediante las correspondientes Órdenes 
Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio", cosa que 
representa un altre exemple de menyspreu de la precaució i la seguretat més 
elementals. 

Atès que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre 
econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària 
salvaguarda de la salut de la població i el medi ambient, i constitueixen una 
mostra de la complicitat del CSN amb els propietaris d'Ascó, posada de 
manifest en el cas de la fuita radioactiva del 2007, ja mencionada. 

Atès que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, 
demostra fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe 
permanent per a la seguretat i la vida de les persones i el medi ambient: 
afecta durant dècades la vida, provoca desplaçaments massius, dispersa 
contaminació a milers de quilòmetres, afecta I'aire, I'aigua i els aliments, i 
incrementa en progressió futura les probabilitats de contraure tot tipus de 
malalties derivades de I'exposició a les baixes dosis de radiació. 

Atès que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment I'octubre de 
1989, amb l'accident nuclear de Vandellòs 1. 

Atès que Ascó ja fa 29 anys que funciona, i que deixarà com a Ilegat un mínim 
de 1.300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un Iloc 
segur, ja que emetran radiació durant milers d'anys. 

Atès que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones més 
d'aquests residus als que ja existeixen. 

Atès el fet que I’electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha 
sigut substituïda en les nombroses ocasions en què la central ha patit 
avaries, per la que generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni 
contaminants, com ara centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, 
eòliques, solars o geotèrmiques. 

Atès que des de finals de la dècada de 1990 les instal�lacions d'energia eòlica 
i solar han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra 
tecnologia de generació d'electricitat, i que les centrals nuclears han 
demostrat en diverses ocasions ser incompatibles amb el trànsit cap als 
sistemes renovables, eficients i intel�ligents que es perfilen com la gran opció 
estratègica en I'energia del segle XXI., 



 
  
 

 
  
En conseqüència, 

El Ple de I'Ajuntament d’Arenys de Mar 

ACORDA: 

1. Demanar al ministre d'Indústria de I'Estat que traslladi al Consell de 
Ministres la nostra voluntat que no es concedeixi la renovació del permís de 
funcionament d'Ascó, 1'1 d'octubre de 2011. 

2. Demanar al Govern de I'Estat que, en conseqüència, denegui a la central 
nuclear d'Ascó I'allargament del permís de funcionament. 

3. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació 
al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció 
General d'Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i a 
l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 
 
• El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, 
manifesta el que segueix: “El nostre vot serà favorable. Ara bé, cal també ser 
conscients i explicar què comporta el tancament de les nuclears. Caldrà canviar els 
hàbits de consum, mobilitat i, és clar, de consum energètic. I, paral�lelament a tot això, 
caldrà explorar i implantar altres fonts d’energia. En definitiva: a parer de la CUP, un 
país sense nuclears serà un país millor i molt més humà. Molt diferent al que 
coneixem”.  
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP.  
Vots en contra:  2 vots PP  
Abstencions: 4 vots PSC-PM, 5 vots CIU, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal. 
 
 
El Ple, per majoria relativa, n’acorda l’aprovació. 
 
 
c) Moció que presenta el grup municipal de la candidatura d’unitat 
popular (CUP) en contra de les retallades a la sanitat pública 

 
 

El regidor Sr. David Caldeira llegeix la següent moció que presenta el grup municipal 
CUP: 
 



 
  
 

 
  
El sistema sanitari català, que des de sempre ha perseguit l’excel�lència en l’atenció a 
tota la població, ha estat reconegut com un dels millors del món. Però aconseguir 
aquesta fita ha representat el consens i l’esforç continuat de tota la societat civil 
catalana al llarg de molts anys. Fins a arribar a un grau de satisfacció molt alt entre els 
seus usuaris. 
 
Tot i així, el cost de la nostra sanitat pública en termes econòmics de percentatges en 
relació a PIB, ens demostra que encara estem a la cua dels països que formen la UE 
(Catalunya es gastà el 2010 per habitant 1.298€, mentre que la mitjana europea és de 
2.103€) . Per aquest any 2011, amb l’aplicació de les retallades, està prevista una 
despesa per càpita de 1.179€. Això ens situa, respecte a la resta de l’Estat espanyol, 
només per sobre de Madrid, País Valencià i Balears (14/17). 
 
Tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns exposen, 
no és veritat que el sistema sanitari públic català sigui ineficient i malbaratador; al 
contrari. Amb els escassos recursos que s’aporten al sistema, s’han aconseguit elevats 
nivells d’eficàcia, eficiència i qualitat assistencial.  
 
Tenint en compte aquestes dades podem concloure que el nostre sistema sanitari es 
troba en una difícil situació que fa que qualsevol tipus de retallada en els pressupostos 
signifiqui un important deteriorament en la qualitat de l’assistència sanitària en el 
sector públic, amb conseqüències del tot imprevisibles. 
 
Es parla de reduir plantilles no renovant contractes d’interinitat, en un sector en què la 
taxa de temporalitat està al voltant del 25-30%. Això comportarà un greu 
deteriorament de les condicions  assistencials, amb el conseqüent augment de les llistes 
d’espera, i significarà un empitjorament de l’atenció als usuaris. 
 
També s’han de tenir en compte les retallades que afecten els serveis de transport 
sanitari públic que representaran per a tot el Principat de Catalunya un total de 935 
hores menys de cobertura diària. Aquesta retallada d’hores significarà allargar el temps 
de resposta de la cobertura de serveis d’urgència, i també afectarà, i de forma greu, a 
tots aquells malats crònics que necessiten desplaçar-se diàriament per acudir als 
hospitals de dia o a centres de rehabilitació. 
 
No cal dir que a tot això s’hi ha d’afegir l’aprovació de la llei Òmnibus, amb una clara 
voluntat  privatitzadora dels serveis sanitaris públics catalans, que comportarà 
l’enderroc de l’estat del benestar i, de retruc, una repercussió negativa  en els drets 
dels treballadors i treballadores.  
 
Avui ja són una realitat les retallades als centres sanitaris del Maresme. Concretament 
al Consorci Sanitari de Maresme, que gestiona l'Hospital de Mataró, sociosanitaris com 
l’antic Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró i diferents centres d’atenció 
Primària (CAPs). Ja s’han aplicat retallades com:  
 



 
  
 

 
  

− El tancament de quiròfans en horari de tarda, cosa que suposa la supressió 
d’unes 1.000 intervencions anuals programades a les tardes, i per tant un 
augment considerable de les llistes d’espera. 

− El tancament d’una unitat d’hospitalització de 42 llits, que sumats al tancament 
de llits ja habitual des de fa uns anys en els mesos d’estiu, pot fer arribar fins a 
la reducció de més de 120 llits. 

− Disminució d’un 10% de les Consultes Externes de l'Hospital d’Atenció 
Especialitzada, retornant els usuaris als Centres d'Atenció Primària (CAPs).  

− Derivació d’usuaris amb patologies específiques als centres de referència, com 
l'Hospital de can Ruti, Institut Oncològic de Catalunya, etc. 

− Reducció del nombre de proves complementàries: TAC, ressonàncies, 
ecografies, anàlisis, etc., cosa que representarà un retard considerable en la 
definició del diagnòstic. 

− Tancament de 3 llits en el servei de Cures Intensives (UCI). 
− Tancament de serveis específics com el d'Atenció a la Dependència en Salut 

Mental. 
− Disminució del 10% de la despesa de la farmàcia ambulatòria hospitalària. 
− Eliminació de les visites mèdiques a domicili de caràcter d’urgència. 
− Tancament de 8 llits a l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de 

Mataró. 
− Tancament del punt de dispensació de metadona al Centre d'Atenció a les 

Drogodependències de Premià de Mar. 
− Eliminació del Servei d'Atenció Continuada a diferents Centres d'Assistència 

Primària (CAPs) de tot el Maresme. 
 
Per tot això, dir com s’està dient des del Govern i des de a Conselleria de Sanitat que 
les retallades no afectaran a la qualitat del sistema sanitari català, és un insult a la 
intel�ligència dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
 
Amb el sistema sanitari no s’hi pot jugar. La sanitat és un dels pilars bàsics de l’estat del 
benestar social. S’ha de lluitar contra la progressiva privatització del sistema sanitari 
públic, oposant-nos al sistema publico-privat com a solució màgica als problemes de 
finances del sistema, i al copagament, que no és una necessitat econòmica per garantir 
la qualitat dels serveis ni solucionarà cap dels seus problemes, sinó que el que crearà 
serà problemes d’equitat i barreres per l’accés a l’atenció sanitària a les classes menys 
afavorides. 
 
La resposta a aquesta política de retallades del Govern de la Generalitat ha anat 
augmentant, i com a exponent més important hi ha les massives manifestacions a 
Barcelona, com la del diumenge 19 de juny de 2011 i les que s’han anat consolidant des 
de fa mesos cada dimecres en quasi tots els hospitals de Catalunya, amb talls de 
carreteres i protestes per part dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris 
catalans. 
 



 
  
 

 
  
Fent-nos ressò de la preocupació i malestar de milers d’usuaris i dels professionals de 
la sanitat, i per tot el que s’ha exposat, l’assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular 
(CUP) d’Arenys de Mar proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 

1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb el manteniment 
i la millora del sistema sanitari públic català. 

2. Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la defensa dels 
recursos de la sanitat pública local. 

3. Donar suport a les reivindicacions i mobilitzacions dels treballadors i 
treballadores dels centres sanitaris maresmencs, així com a totes les accions 
que es convoquin en defensa de la sanitat pública. 

4. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Salut de la Generalitat, al Consell 
rector del Consorci Sanitari del Maresme i a la gerència de l’Hospital Comarcal, 
al Consorci Sanitari del Maresme i a totes les organitzacions sindicals amb 
presència a la sanitat pública local i comarcal. 

 
No obstant això, el Ple decidirà el que consideri més convenient. 
 
• La regidora Sra. Soraya Real, en representació del grup municipal de CIU, diu: 
Des de Convergència i Unió, hem decidit votar a favor d’aquesta moció, però no sense 
recordar que l’actual situació és fruit d’un mal ús dels recursos de l’estat de benestar. 
Aquests darrers anys s’han dut a terme ampliacions de serveis per tal de reduir el 
temps d’espera per a intervencions que des del mateix col�lectiu mèdic s’han valorat 
com a no urgents. S’han tallat cintes inaugurant serveis que des de bon començament 
se sabien insostenibles. S’han obert a la nit centres d’atenció primària a llocs on la 
mitjana és d’entre 1 i 2 pacients per torn de nit, i s’hi han mantingut un metge, una 
infermera i, en molts casos, un administratiu. 
I així podríem continuar punt per punt. 
El nostre sentit de vot serà en positiu, perquè estem absolutament d’acord en el 
compromís pel manteniment i la millora del sistema sanitari. Per la defensa dels 
recursos de la sanitat pública local, que, val a dir, no s’ha vist gens ni mica alterada en 
el nostre municipi, ja que amb el tancament de Llavaneres i Argentona s’ha guanyat un 
metge cada nit de dilluns a divendres i una infermera els caps de setmana i festius. 
I perquè, evidentment, sempre donarem suport als treballadors i treballadores en 
defensa de la sanitat pública. Gràcies. 
 
 
Sotmesa aquesta moció a votació, el Ple, per unanimitat de tots els presents, 
n’acorda l’aprovació. 
 
d) Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-EPM de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per rebutjar les retallades del Departament 
d’Educació 

 



 
  
 

 
  
La regidora Sra. Assum Baliu llegeix la següent moció que presenta el grup municipal 
d’ICV_EUiA-EPM: 
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns 
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament 
d'Educació- Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació 
Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011. 

Atès que en el marc d'aquests convenis, el Departament d'Ensenyament es va 
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d'Escola 
Bressol municipal i 600 euros per plaça d'Escola de Música i Dansa municipal fins al 
curs 2010-2011. 

Atès que el Departament d'Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de 
les aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars 
d'infants per al passat curs 2010-2011. 

Atès que I'anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement I'aportació 
del Departament d'Educació sobre els pressupostos municipals d'aquests serveis de 
I'any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un 
evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten 
els serveis municipals d'educació infantil (0-3) i d'ensenyaments artístics. 

Atès que aquesta decisió, a més d'una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels 
acords, suposa un greu prejudici per als ajuntaments que fan en la tasca educativa molt 
més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la 
Generalitat no assumeix. 

Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestionen la 
viabilitat d'aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta 
una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de 
I'endeutament de la Generalitat als ajuntaments. 

Atès que I'incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no 
poden repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els 
ciutadans pel manteniment d'aquests serveis municipals. 

Atès que no compartim I'anunci de retallada pressupostària del Govern de la 
Generalitat sobre la subvenció d'aquests serveis educatius municipals, i lamentem la 
poca informació i les formes d'aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la 
comunicació als municipis afectats en ple període estival, copsa que ha provocat un 
major desconcert i ha significant una manca de Ileialtat entre administracions. 

Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els 
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar I'oferta educativa i amenaça el futur 
d'escoles bressol i escoles de música i dansa. 



 
  
 

 
  
Atès que en els darrers anys I'esforç realitzat per a la creació de més de 30.000 places 
d'escola bressol pública ha estat importantíssim, i que al final s'han creat més de 46.000 
places públiques noves, i que és essencial el manteniment del finançament de la 
Generalitat per garantir el sosteniment del servei i la garantia d'accés del conjunt de la 
població. 

Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a 
prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió 
social, insistint en el valor educatiu de I'etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la 
importància que tothom hi pugui accedir. 

En relació amb els antecedents exposats, el grup municipal d'ICV-EUiA-EPM 
proposem al Ple de I'Ajuntament I'adopció dels acords següents: 

1. Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d'infants per al passat 
curs 2010-2011. 

2. Denunciar I'incompliment del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta 
Departament d'Educació- Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i 
Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre 
Ajuntament fins al curs 2010-2011. 

3. Sol�licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d'ensenyament 
musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats 
municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els 
equipaments municipals. 

4. Notificar I'acord del Ple municipal, al Departament d'Ensenyament, als grups 
parlamnentaris del Parlarnent de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a I'Associació Catalana de Municipis, a I'Associació Catalana d'Escoles de Música, a 
totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d'educació infantil i a 
I'Escola de Música i Dansa del municipi. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor: 1 vot Esquerra-AM, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP. 4 vots PSC, 2 vots 
PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra:  4 vots CIU  
Abstencions:  1 vot CIU (Susanna Mir)  
 
 



 
  
 

 
  
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
e) Moció del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, de suport al Correllengua 2011 

 
El regidor Sr. David Caldeira llegeix la següent moció que presenta el grup municipal 
de la CUP: 
 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua 
viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. 
  
Proposta d’acord  
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.  
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
  
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
  
El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, reunit el dia 23 de setembre de 2011, 
  
Acorda:  
 
1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a 
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
 
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua 2011 en el pas per la nostra vila, i aportar la infraestructura i l’ajuda 
necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.  
 
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació.  



 
  
 

 
  
4. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als 
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.  
 
El número de compte corrent per a aportacions és el 2100.4742.79.0200004867.  
 
El regidor Sr. Almansa, en representació del grup municipal del PP, manifesta el que 
segueix: Des del Partit Popular no tindríem cap inconvenient a donar suport a tota 
aquella iniciativa que sigui per promocionar l’ús del català; però creiem que aquesta 
coordinadora ha adoptat un caire independentista i molt més polític que va molt més 
enllà de la promoció del català. Nosaltres no creiem, tal com diu la moció, que per 
part de les institucions estatals i comunitàries es margini la llengua catalana d’enlloc, 
igual que creiem que tampoc no ha d’haver-hi ningú que vulgui rebutjar l’ús de la 
llengua castellana. Si s’hi introdueixen conceptes polítics que nosaltres no compartim i 
no són un reflex de la societat nosaltres hi votaren en contra. 
 
En aquest punt marxa la regidora Sra. Isabel Roig. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor:, 1 vot Esquerra-AM, 2 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP. 4 vots PSC, 1 vot 
VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 5 vots CIU 
Vots en contra:  2 vots PP  
Abstencions:  cap 
 
El Ple, per majoria absoluta, n’acorda l’aprovació. 
 
 
f) Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-E a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, sobre la renda mínima d’inserció 

 
La regidora Sra. Assum Baliu llegeix la següent moció que presenta el grup municipal 
d’ICV_EUiA-EPM: 
 
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental 
de la Renda Minima d'Inserció). L'Ajuntament d'Arenys de Mar en fa una valoració 
positiva, i el considera un bon instrument d'intervenció social, que ha facilitat que 
moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques per les quals han passat i que 
evita I'extrema pobresa. 

L'Ajuntament d'Arenys de Mar considera que el PIRMI és un bon programa que cal 
millorar des del consens i que ha d'evolucionar per adequar-se més a la realitat actual, 
adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la 
criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment de 
possibles situacions irregulars d'alguns perceptors/ores de la RMI amb un major 
nombre de professionals d'acompanyament i suport. 



 
  
 

 
  
Per I'Ajuntament d'Arenys de Mar la Iluita contra la pobresa i I'exclusió social són 
qüestions fonamentals i es considera que el grau de desigualtat d'una societat afecta de 
forma directa el benestar de la ciutadania, el seu futur i la mateixa capacitat de 
desenvolupament econòmic. 

Atès que durant el mes d'agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda 
Mínima d'Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat 
ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 
d'agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima 
d'inserció que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se en el 
programa. 

Atès que els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus equips socials 
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació amb I'accés, el manteniment i la 
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda 
Mínima d'Inserció (PIRMI), essent els i les professionals municipals els qui coneixen la 
realitat de la RMI, els qui coneixen les situacions concretes que hi ha darrere dels 
expedients. 

Atès que la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d'Inserció, en 
virtut de la qual s’abona la prestació amb xec nominatiu en lloc de per transferència 
bancària com sempre s'havia fet, sense avís ni comunicació previs als Serveis Socials 
Bàsics i en ple període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 
34.000 beneficiaris de la RMI dels quals depenen 110.000 persones, i en alguns casos 
no s’ha percebut la prestació a hores d'ara; i s'han provocat dificultats serioses als 
equips professionals municipals responsables del seu suport social i una major despesa 
dels ajuntaments i consells comarcals. 

Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de 
beneficiaris de la RMI s'ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar 
la solidaritat i el compromís vers les persones que més pateixen. 

Atès que els que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions molt 
precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremament reduïts; persones 
en situació de pobresa extrema a la qual sovint s'afegeixen greus dificultats 
socioeducatives i de salut. 

Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem 
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions 
que conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen Ies 
persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de 
supervivència per a moltes persones i també per a moltes famílies amb infants a càrrec 
que pateixen indirectament la pobresa. 

Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, 
celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol, 
es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que 
modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col�legis professionals, els 



 
  
 

 
  
sindicats, la patronal del. sector, les entitats socials presents, i el món local van 
manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia 
aportar millores a la proposta de Decret. 

Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s'han produït s'han 
realitzat mitjançant I'acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el 
món local, i els sindicats i les entitats socials. 

Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment 
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i 
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació. 

El grup municipal d'ICV-EUiA-E proposa al Ple de la corporació el següents acords: 

Acords 

1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i 
Ocupació el malestar i el rebuig de I'Ajuntament d’Arenys de Mar  a les seves 
darreres decisions en relació amb el PIRMI, per entendre que suposen un 
menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les 
moltes persones que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de 
treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a 
aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb 
els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI sigui sempre 
per transferència bancària. 

3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de desplegament de 
la Llei de la renda mínima d'inserció fins a poder arribar a una proposta de major 
consens amb el món local, els grups parlamentaris, els agents socials, el tercer 
sector social, els col�legis professionals i la ciutadania en general. 

4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de I'Ajuntament 
d’Arenys de Mar i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per la 
reforma del Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció i per 
I'impuls d'un nou Pla contra la pobresa a Catalunya. 

5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i 
Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i 
que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, 
així corn un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral. 

6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a I'AMC, als agents socials, al 
Col�legi Professional d'Educadors i Educadores Socials, al Col.legi de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social. 



 
  
 

 
  
 
• El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, 
manifesta el que segueix: “A la CUP, tot i que compartim part del contingut de la 
moció, hi ha aspectes que pensem que són importants i que cal remarcar.  
 
Pensem que és necessari que el sistema de pagament sigui amb xec nominatiu. Així, 
podem saber si aquella persona que rep l’ajuda treballa o no, està al país, o no. En 
altres paraules: si defrauda o no. Així, i en el cas arenyenc, de les 134 persones que 
reben l’ajuda, 8 no l’han cobrat. I d’aquestes, 4 no ho han pogut fer precisament 
perquè era un xec nominatiu i no podien presentar-se, perquè no són a la vila, a 
cobrar-lo. Pel fet de ser cabdal per la CUP aquest punt, així com que és una eina 
d’inserció i, per definició això vol dir ser dins de la societat i no està en una altra, el 
sentit del nostre vot serà l’abstenció.  
 
• La regidora  Sra. Soraya Real, en representació del grup municipal de CIU, diu: 
Primer de tot, caldria deixar clar que el PIRMI es va crear amb la finalitat d’afavorir la 
integració de les persones en risc d’exclusió social i per a aquelles persones en situació 
de pobresa extrema. 
I diem això per fer entendre les modificacions incorporades pel govern de la 
Generalitat amb l’única intenció de recuperar la funció per a la qual va ser creat. 
Com a conseqüència de la deixadesa amb què el tripartit ha gestionat la Renda Mínima 
d’Inserció(RMI) durant els darrers anys, el PIRMI  ha passat de tenir 13.000 a 39.000 
expedients. S’ha convertit en una ajuda de la qual es beneficiaven persones amb 
problemàtiques que no es corresponen amb la funció per a la qual va ser creat. 
Ens hem acostumat a relacionar les persones sense feina i amb la prestació d’atur 
finalitzada amb persones en risc d’exclusió social i això no és així.  
El PIRMI  NO és el darrer recurs d’aquestes persones ja que existeixen programes 
estatals creats específicament per atendre la gent que ha esgotat el subsidi d’atur.  
I és en aquesta direcció on hem de conduir aquestes persones, si el que volem 
realment és ajudar-les. 
Calia una revisió dels casos i això és el que s’ha fet, sense cap intenció de menystenir 
ningú, ni els professionals ni els beneficiaris.  
Dit això, des de Convergència i Unió, ens agradaria afegir que a la nostra vila, els casos 
que previsiblement es denegaran degut a aquesta revisió seran mínims i necessaris, 
gràcies a la tasca diària dels nostres tècnics de Serveis Socials i a la seva impecable 
claredat a l’hora de tramitar aquesta prestació. Gràcies. 
 
Sotmesa aquesta moció a votació: 
 
Vots a favor:, 1 vot Esquerra-AM, 2 vots ICV-EUIA-E , 4 vots PSC,  
Vots en contra:  5 vots CIU              
Abstencions:  1 vot CUP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 2 vots PP 
 
El Ple n’acorda l’aprovació per majoria simple. 
 



 
  
 

 
  
11.- Precs i preguntes. 
 
A) PRECS.  

 
1. El grup municipal del Bloc Municipal formula el següents precs:  

 
• Fa uns dies que una companyia elèctrica ha obert una rasa al carrer Vila Mateu i 
ha malmès així algunes de les lloses recentment col�locades en les obres d’arranjament 
de l’esmentat carrer. Demanem que s’avaluïn els danys ocasionats i que la restauració 
d’aquests vagin a càrrec de l’empresa subministradora. 
 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: L’empresa està advertida i farà l’actuació al 
seu càrrec. 
 
• Hem detectat al mateix carrer que cal reforçar la senyalització de sentit únic a 
la part alta i això fa que els veïns es trobin vehicles en contrasentit. Demanem que de 
forma urgent es posi un senyal de prohibit el pas ben visible. 
 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero  respon: Estem al corrent d’aquesta 
qüestió, ja s’han donat instruccions per solucionar-ho. Cal indicar que és un carrer on 
es van fer obres i en acabar no s’hi van posar els senyals que corresponien, que eren 
els que hi havia abans de començar l’obra. 
 
 
• Recollint les indicacions dels veïns d’aquest carrer, demanem que s’actuï en 
l’embornal que recull les aigües pluvials, ja que no té pendent i això fa que s’estanquin 
les aigües i altres fluids inclassificables que produeixen una olor fètida, a banda del risc 
de mosquits tigre. 
 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: En prendrem nota i farem l’actuació al més 
ràpid possible. 
 

2. El grup municipal d’ERC formula els següents precs:  
 

• El contracte de rènting de la màquina escombradora marca DULEVO, finalitza 
al mes d’octubre. Aquest grup municipal demana al govern que negociï amb la financera 
BBVA, la possibilitat de poder-nos quedar amb aquesta màquina, ja que finalment s’ha 
pagat gairebé 3 cops més del seu valor. 
 
 

El tinent d’alcalde Sr. Joaquim Barris respon: Aquest és un contracte realitzat a 
l’anterior mandat. En aquests tipus de contractes de rènting el que es fa es incloure un 



 
  
 

 
  
contracte de manteniment total, és a dir, inclouen les reparacions derivades d’un mal 
funcionament de la màquina i les reparacions per desgast, que són la part més costosa 
de manteniment en aquest tipus de màquina. És per aquest tipus de reparacions, les 
reparacions per desgast i que no són cobertes per les assegurances de propietat, que 
s’acostuma a fer un rènting.  
 
El que podem fer des del govern és estudiar quins són els costos per desgast més les 
assegurances a partir del cinquè any fins al final de la vida i sumar-hi el cost d’una 
possible compra, no prevista en el contracte inicial de rènting, i això comparar-ho amb 
diferents contractes de rènting i el seus sistemes d’amortització. 

 
•  El web municipal, va guanyar el distintiu Innova i la Q de qualitat. Preguem que 
no l’utilitzin per publicitar situacions de la vida privada dels membres del consistori. 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Sento molt que el naixement de la meva 
filla hagi malmès la qualitat del web de l’Ajuntament. 

 
 
3. El grup municipal de la CUP formula els següents precs:  

 
• Al capdavall del carrer d’Amunt, abans d’arribar a la vorera de la Riera, hi ha un 
senyal de trànsit que indica prohibit. Després, passada la vorera i tot just abans 
d’accedir a la Riera, hi ha un senyal d’estop.  
 
Des de la CUP preguem que en el pal on hi ha el senyal de prohibit, a l’altre costat, i 
ben visible per als conductors que baixen pel carrer d’Amunt, hi hagi un senyal d’estop. 
Amb això aconseguirem que els vehicles s’aturin abans de travessar l’espai per a 
vianants que és la vorera. 
 
• Els contenidors de vidre situats al rial sa Clavella, davant del cinema, són 
utilitzats per bars de la Riera a altes hores de la matinada, quan el veïnat dorm.  
 
Des de la CUP preguem que el regidor de Medi Ambient parli amb els bars implicats 
perquè facin ús dels contenidors en horari diürn.  
 
• Els arbres que hi ha a la part elevada del rial Sa Clavella, entre els 5 Cantons i 
can Ruyra, han crescut massa i les seves arrels estan malmetent el mur que separa el 
rial i, també, algunes cases. A banda d’això, el fet d’haver crescut els arbres també 
provoca que els cotxes no puguin circular per la calçada de llambordes i hagin de pujar 
una roda a la vorera.  
 
En altres ocasions, quan els arbres creixien massa, es tallaven i es replantaven de nou. 
Des de la CUP preguem al regidor de Medi Ambient que valori la situació i tingui en 
compte aquesta solució.  
 



 
  
 

 
  

 El tinent d’alcalde Sr. Juanjo Almansa diu que recull aquests precs. 
 

4. El grup municipal del PSC formula els següents precs: 
 
• En l’anterior mandat es va fer i preparar el projecte de recuperació dels rials de 
pas i es van ampliar els circuïts per promocionar la salut dels veïns i veïnes d’Arenys. 
Aquest projecte, amb la nova senyalització i díptics que ja són al carrer, suposa un punt 
atractiu per potenciar el turisme esportiu a la nostra vila. És per aquest motiu que 
preguem al govern municipal que organitzi sortides guiades per donar a conèixer 
aquests altres indrets d’Arenys i que promocioni aquest circuïts. 
 

 El tinent d’alcalde Sr. Juanjo Almansa diu que recull el prec. 
 
 
• Vist que el govern ha decidit treure de la seva ubicació l’espai lila, lloc de 
referència per a les polítiques d’igualtat al nostre poble, preguem que aquest espai es 
reubiqui i se segueixin desenvolupant els projectes que es van iniciar al mandat 
anterior. 
 

 La  tinent d’alcalde Sra. Susanna Mir  respon: S’ha reubicat la Regidoria 
d’igualtat i el seu espai a l’edifici municipal del Calisay per seguir duent a terme les 
polítiques d’igualtat al nostre poble i atenent totes les demandes, només que aquest 
espai, no l’hem pintat de lila. 
 

11. Precs i preguntes. 
 

B)  PREGUNTES 

 
1.  El grup municipal d’ERC formula les preguntes següents:  
 

 
• El conveni signat per aquest Ajuntament per a la gestió de la Deixalleria 
mancomunada amb Arenys de Munt i Sant Iscle, finalitza el proper dia 31 de desembre. 
S’ha plantejat el Govern municipal denunciar aquest conveni, per tal d’obrir un nou 
concurs per optimitzar-ne la gestió? 
 
 

El tinent d’alcalde Sr. Juanjo Almansa respon: A la Regidoria de Medi Ambient 
som conscients que la Deixalleria pateix unes mancances, com dèficit de manteniment i 
neteja, i que assumim el 60% del cost i només un 35% dels usuaris són del nostre 
municipi. És per això que hem demanat una reunió amb la regidora d’Arenys de Munt i 
de Sant Iscle per parlar d’aquest tema ja que no estan contents amb les condicions 
actuals. Recordem que per denunciar el conveni ens hem de posar d’acord els tres 



 
  
 

 
  
municipis amb una antelació de tres mesos; és per aquest motiu que ens reunirem al 
més aviat possible.  
 
• S’ha plantejat el Govern municipal seguir l’exemple de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts o de Vic, els quals es neguen a retornar els diners que els reclama 
l’Estat per avançar com a bestreta dels impostos que les administracions locals havien 
de recaptar? 
 

El tinent d’alcalde Sr. Joaquim Barris respon: El 2008 i el 2009 l’Estat espanyol 
ens va fer una bestreta que ha acabat essent negativa per als nostres comptes, és a dir, 
ens van avançar més diners dels que en realitat ens tocaven. 
 
Ara ens toca liquidar aquests comptes, però això no es fa en forma de pagament per 
part de l’Ajuntament, ja que el govern anterior va arribar a un acord amb l’Estat 
espanyol per retornar aquests diners com a descompte de les bestretes del 2011 i els 
tres anys següents. De manera que l’Ajuntament en cap cas no ha de tornar res, sinó 
que directament ens descomptaran una quantitat en cada una de les bestretes a rebre 
durant els propers anys.  
 
 
2. Els grups  d’ERC, ICV i PSC formulen una pregunta sobre la situació del carril 
bici: 
 
• Quin es el posicionament del Govern respecte al carril bici a la part alta de la 
Riera, mantenir-lo o eliminar-lo? I respecte a l’anunci de remodelar el carril bici al tram 
del nucli antic: té previst eliminar-lo per més endavant plantejar un nou traçat o 
plantejarà una nova proposta i el modificarà? Com s’està actuant en les infraccions que 
es produeixen de vehicles estacionats damunt del carril bici, que causen problemes de 
seguretat als ciclistes i als vianants? 
 
En declaracions a Ràdio Arenys (diumenge 18 de setembre de 2011) la regidora de 
Governació indica que el govern anterior no va fer cas d’un informe de la Policia Local 
segons el qual el carril bici de la Riera no reunia les condicions necessàries de 
seguretat. Ens pot fer a mans aquest informe? En quina data es va fer? En quina data va 
ser lliurat als Serveis Tècnics de l’Ajuntament? Què en varen dir els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament? 
 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Es mirarà d’aportar l’informe. 
 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Annabel Moreno:  Sobre la supressió del carril 
bici a tot el municipi, ens podria fer arribar la regidora de Governació l’informe policial 
a què es va referir diumenge al programa El Dominical? 
 



 
  
 

 
  
 

La tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero respon: Com sempre, l’oposició intenta 
agafar-se les declaracions al peu de la lletra i tergiversar el veritable missatge d’aquesta 
regidora amb ànim de treure’n un rèdit polític. En aquest cas, per mi té el mateix valor 
un informe escrit que un informe verbal perquè prové del cap de la Policia Local, una 
persona que em mereix tots els respectes i de la paraula del qual no tinc per què 
dubtar. No em negaran ara que el carril-bici va ser imposat sense atendre a les raons 
que els va fer arribar la Policia Local. I això, senyors regidors, és més preocupant que si 
hi ha o no hi ha un informe escrit o un advertiment verbal. En aquest cas, però, el que 
si els puc assegurar és que promourem un estudi a consciència prioritzant per sobre 
de tot la seguretat dels vianants i sempre tenint en compte l’opinió i experiència de la 
Policia Local i els tècnics d’aquesta casa, un fet que hauria d’estar per damunt de tota 
preferència política. I per tot això, senyors regidors, aprofito la seva pregunta 
intencionada per emplaçar-los a dirigir tots els nostres esforços a donar importància a 
allò que veritablement en té com és la seguretat dels vianants i dels ciclistes per la 
Riera, atenent sempre als consells dels professionals i tècnics que, recordem-ho, en 
saben molt més que nosaltres els polítics. Ara, si la discussió la volen portar a si hi ha o 
no un paper escrit, aquí no ens hi trobaran, nosaltres hem vingut a treballar 
seriosament. Si en canvi volen col�laborar amb aquest govern i cercar la millor solució 
per a la vialitat a Arenys de Mar, seran benvinguts.    
 
3. El grup municipal de la CUP formula la següent pregunta: 
 
• Per quin motiu aquesta setmana el nou parc Fèlix Cucurull no s’ha tancat 
durant alguns dies?  
 

 
 La  tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero  respon: ha hagut un problema amb el 

tancament d’una porta que no tancava bé però ja està solucionat 
 
 
4. El grup municipal d’ICV formula les següents preguntes: 
 
• Quins són els criteris en la comunicació pública amb els quals treballa el govern 
o la Regidoria de Comunicació? Hi ha una supervisió de continguts per tal que la 
informació i el que es publica al web i a l’ATR sigui de caràcter públic i que les dades 
que es donen siguin les correctes? 
 
 

El tinent  d’alcalde Sr. Roman Pascual  respon: L’Ajuntament segueix els criteris 
d’informar i/o comunicar tot allò que sigui susceptible d’interessar a la ciutadania des 
d’una vessant institucional. Per aquest motiu, s’informa d’aquells assumptes més 
rellevants que tenen a veure amb l’Alcaldia o les diferents regidories que formen 
l’Ajuntament, sempre que siguin d’interès públic. 
 



 
  
 

 
  
Destaca en aquest apartat la publicació de notícies a la pàgina web, que alhora són 
enviades en forma de comunicat de premsa als mitjans de comunicació locals, 
comarcals i, si escau per la importància, generals, alhora que aquells ciutadans que 
prèviament s’hagin donat d’alta al servei de newsletter des de la mateixa pàgina web. 
Les informacions també es comuniquen mitjançant un butlletí municipal, actualment de 
caire trimestral, que es fa arribar a totes les llars arenyenques. 
 
També cal tenir en compte les informacions d’actes d’agenda, que es porten a terme 
doblement des de suport telemàtic i suport en paper, amb la publicació de l’Arenys de 
Mar Activitats. Aquestes agendes d’actes es confeccionen a partir de les informacions 
que proporcionen els mateixos usuaris (ciutadans, associacions, entitats o regidories), 
mitjançant el formulari disponible a la mateixa pàgina web. 
En aquest sentit, les activitats també es comuniquen mitjançant publicitat visual a les 
cartelleres municipals, que disposen d’una ordenança pròpia de gestió i funcionament. 
 
Aquests són només dos dels criteris que es tenen en compte en les comunicacions de 
l’Ajuntament i que persegueix l’objectiu de difondre una sèrie de missatges que donin a 
conèixer a la ciutadania els serveis que aquesta Administració presta i les activitats i els  
serveis que desenvolupa. 
 
Per tant, la publicitat i la comunicació institucional es conceben al servei dels interessos 
dels ciutadans per facilitar-los el coneixement dels seus drets i el compliment dels seus 
deures. Tot plegat, mitjançant un ús adequat dels fons públics. 
 
En resum, aquests són els criteris que es prenen per norma general, i que estan 
subjectes a modificacions puntuals davant de casos excepcionals, però que sempre 
persegueixen una utilitat pública, transparència, tractament professional i lleialtat 
institucional. 

 
 
• Quina aportació va fer l'Ajuntament d'Arenys de Mar al Cicle de Música 
Mediterrània de can Jalpí el passat dia 26 d’agost per a l’actuació programada per 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt? Com és que es va col�laborar en un acte amb la 
població veïna, quan a la nostra vila hi havia programat el concert de cloenda del 20è 
aniversari del Festival de Jazz? Com és que es va col�laborar en un acte que ja havia 
estat programat a la nostra població l’estiu passat al Cicle de Música a la Gruta? 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon que els 1.200 euros que s’han donat han 
sortit de la partida d’Alcaldia. 

 
• Quina previsió tenen respecte a l’acabament de l’obra de canalització de la 
plaça de l’Església? És definitiu l’estat en què ha quedat després que es tapés 
provisionalment abans de l’inici dels actes de la Festa Major? 

 

  



 
  
 

 
  

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Estem quadrant l’agenda perquè els 
arqueòlegs de la Generalitat han de ser-hi presents obligatòriament durant les obres. 
 
 
• Quines mesures de control ha pres el govern en l’assumpte dels coloms  i els 
qui els donen menjar, davant la brutícia que estan generant i les queixes que es reben 
dels comerços i establiments? 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Soraya Real  respon: Quan es va fer el traspàs a aquest 
govern, el que vam rebre en referència al tema dels coloms, va ser un informe 
d’assessorament tècnic de 6 pàgines que ens alliçonava sobre els coloms comuns, el 
tudó i les tórtores. En fi, un treball de bàsica. 
 
Aquest govern, entre juliol i agost, ha fet una diagnosi de la població de coloms al 
municipi, que ha dut a terme un consultor ambiental i biòleg. 
 
Després d’estudiar aquest treball, s’ha decidit procedir a fer el següent: 

1. Treballar en una ordenança inexistent en el dia d’avui, per tal d’educar i 
controlar les persones que donen aliments als coloms. Tenim els punts de 
menjar localitzats, per tant no serà difícil trobar-los. 

2. Tancar els punts de nidificació com poden ser els arbres i edificis i fer 
tancaments preventius a punts potencials de nidificació. 

3. Dur a terme accions sensibilitzadores vers la població en general (xerrades, 
tríptics, etc.). 

4. i com a últim punt una actuació eficient i eficaç de captura per tal de minimitzar 
la problemàtica en un període curt de temps. 

 
Per acabar, els vull informar que aquestes actuacions les farem coincidir amb la poda 
de l’arbrat que està previst a finals d’octubre. 
 
• Com s’està treballant amb les parts implicades en la polèmica de la possible 
ubicació d’una mesquita al carrer de Sant Gabriel? Hi ha previst impulsar algun espai 
comú per treballar conjuntament amb els diversos col�lectius ciutadans implicats?  
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Estem treballant en diferents escenaris 
però tot està a l’espera de concretar amb els propietaris.  
 
 
5. Els grups municipals d’ICV i PSC formulen les següents preguntes, en referència 
a l’acumulació de sorra a la Riera: 

  
• Grup d’ICV: Quines actuacions hi ha previstes per la neteja de la sorra 
acumulada a la part baixa de la riera, en previsió de les pluges habituals de la  tardor, 
per evitar que es produeixin inundacions o s’hagin de lamentar danys o perjudicis més 
greus? 



 
  
 

 
  
 
 
• Grup del PSC: En manifestacions a Ràdio Arenys en data 15 de setembre i 
després que el regidor de Serveis fes una visita a l’ACA, es publica el que segueix: “A 
part, Almansa ha aprofitat la reunió amb l’ACA per manifestar la necessitat que netegin 
més sovint la sorra del calaix de la Riera. Des de l’organisme supramunicipal s’ha 
informat al regidor d’un conveni signat amb l’Ajuntament segons el qual ha de ser el 
consistori qui es faci càrrec d’aquestes tasques a canvi que l’ACA posi diners a la 
canalització del Bareu. En aquest sentit, Almansa ha destacat que caldrà revisar aquest 
conveni ja que la Generalitat no està complint en la mesura que la canalització no s’ha 
fet”. Aquest és un tema que s’arrossega de fa temps i l’Ajuntament n’era conscient. 
Fins i tot s’havia encarregat a l’advocat de Serveis Tècnics que pensés en la possibilitat 
de denunciar el conveni o d’altres opcions. Aquest fet es va comunicar a l’alcalde en el 
moment de traspàs d’informació. No va tenir temps l’alcalde de comunicar-li al regidor 
de serveis aquest tema? Era necessari que se n’hagués d’assabentar per l’ACA? Per 
cert, en el Ple passat es va demanar que es buidés la Riera. L’actuació ha estat minsa. 
No creu el regidor que l’actuació de buidatge hauria de ser més contundent? 
 
 

El tinent d’alcalde Sr. Juanjo Almansa respon: Ens vam adonar del conveni amb 
l’ACA per altres vies i no pas per als polítics de l’anterior mandat ja que en el full de 
traspàs de l’alcalde aquest fet no hi figura i l’anterior regidora de Medi Ambient no 
m’ho va comunicar en el moment del traspàs.  

 
Sobre l’actuació de la sorra de la Riera, a principis d’agost es va fer l’actuació que es  
feia durant els últims anys, que es tracta de buidar dos metres de sorra des d’on 
comença el calaix de la Riera cap a mar per tal que quan plogui la sorra acumulada al 
calaix vagi a parar a aquest espai i la distància que hi ha entre la sorra i el sostre del 
calaix augmenti. Amb aquesta actuació la pluja no representaria cap perill perquè la 
sorra que hi ha acumulada tindria una sortida cap a mar.  

 
 
6. Els grups municipals d’ICV i PSC formulen la següent pregunta, en referència al 
Pla d’actuació municipal: 
 
• Grup del   PSC: Voldríem saber si el govern farà un Pla d’actuació municipal i si 
la resposta és positiva, quan i si es farà públic. 
 
 

El tinent d’alcalde Sr. Joaquim Barris respon: Primer el document del PAM va 
ser publicat el 4 de desembre de 2007, el concepte temps sembla que no és una cosa 
que els quedi molt clara i es demostra a la calendarització del PAM de l’anterior 
mandat, ja que pel que he comptat no es van arribar a executar ni un 25% de les 
accions indicades a termini.  
 



 
  
 

 
  
Però es clar, això es fa complicat quan el compliment d’aquest PAM el podríem situar 
al voltant del 50% si comptem punt per punt, però si donem una ponderació en ordre 
de mida del que representa en hores de realització i importància per al municipi no 
arribaríem ni al 40%, aquest és el meu càlcul.   
 
Un altre càlcul el pot trobar a L’Agenda del més d’abril d’aquest mateix any, on es 
puntua els regidors de govern segurament en funció del PAM. 
 
I per finalitzar, el PAM d’aquest govern el pot trobar en el programa de CiU, que és el 
que hem quedat de tirar endavant els membres d’aquest govern. 
 
Amb això crec que queda contestada la primera pregunta del grup socialista. 
 
 
7. El grup municipal del PSC formula les següents preguntes: 
 
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Santiago Fontbona: Ens pot dir el govern quan es 
farà la variant de Valldegata? Per què es retarda tant aquesta obra? 
 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: No ho sabem, estem fent gestions amb la 
Generalitat per demanar-los urgència. 

 
 

• Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Vinyes: Fa unes setmanes el govern va dir 
que no duria a aprovació els pressupostos del 2011. Continua encara amb aquest 
plantejament? Per què? 
 

El tinent d’alcalde Sr. Joaquim Barris respon: Normalment els pressupostos d’un 
any es presenten les últimes setmanes de l’any anterior, per tant estem parlant que 
aquests s’haurien d’haver presentat a finals del 2010 i per tant, quan vostès estaven al 
govern, però deixem de banda aquest tema. 
 
Responent a la pregunta, els he de dir que nosaltres no tenim temps en aquests 
moments de fer els deures de l’anterior govern aquest any, com a mínim els que no 
són obligatoris.  
 
Al meu parer prorrogar un pressupost és un error, perquè només amb els increments 
del preu del combustible, l’electricitat, l’aigua i el gas, ja queda desfasat. Si a més el 
pressupost està desajustat prorrogar-lo encara és més greu.  
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Vinyes: Quin és el posicionament del 
govern i quines són les actuacions que pensa fer el govern per a la titularitat de les 
Clarisses. I per no perdre la subvenció del PUOSC específic de Biblioteques? 



 
  
 

 
  
 

La  tinent d’alcalde Sra. Susanna Mir respon: Fer de les Clarisses la casa de les 
lletres a Arenys de Mar és, com ja saben, el desig no només del govern actual sinó, 
creiem, també de tots els partits polítics. No podem obviar que aquest antic convent 
encara no és propietat de l’Ajuntament.  

 
Estem esperant que es faci efectiva la compravenda de l’edifici, l’empresa del senyor 
TUCTAN i els supermercat Bonpreu. A partir que això s’efectuï podrem intervenir-hi 
nosaltres com a ajuntament. D’altra banda, per no perdre la subvenció, de moment es 
demanarà una pròrroga. 
 
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Vinyes: En declaracions a L’Agenda de 
l’agost del 2011, l’alcalde manifesta “Com que l’alcalde era el regidor d’Hisenda, usava 
aquesta competència per pressionar sobretot les regidories d’ERC. El PSC collava ERC 
amb modificacions de crèdit i canviant els diners de partides d’ERC i posant-los a 
d’altres partides”. Ens pot dir l’alcalde quines van ser aquestes partides i aquestes 
modificacions de crèdit? Això ho fa l’alcalde Fors per a justificar que hi haguessin 
despeses corrents no consignades com la de la neteja d’edificis municipals. Ens pot 
explicar l’alcalde quines modificacions de crèdit es van fer en aquestes partides per raó 
de la mala entesa amb ERC?  
 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Faré arribar l’ordre a Intervenció perquè 
li facin un informe. 

 
 

• Pren la paraula la regidora Sra. Maribel Illescas: En declaracions a Ràdio Arenys 
(dilluns 19 de setembre de 2011) la regidora de Governació afirma: “La manca de 
suport que han rebut fins a dia d’avui dels regidors de l’oposició”. A tal efecte volem 
preguntar a la regidora en quantes ocasions s’ha adreçat al grup municipal socialista i 
d’altres grups per a demanar suport o fer consultes. Altrament, en quantes d’aquestes 
ocasions els regidors de l’oposició s’han negat a prestar suport o col�laborar? 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero  respon: Les declaracions del dia 19 van 
ser fetes des de la meva posició com a govern no com a partit. Pensem que faltaria 
més suport.  
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Maribel Illescas: En data 17 d’agost el web 
municipal va inserir una notícia que duia per títol “Ja la tenim aquí!”. Ens pot explicar el 
govern quin és el criteri informatiu que fa que un tema privat salti a la portada del web 
municipal? Aquest fet passarà amb altres àmbits i temes privats com casaments o fins i 
tot negatius com sancions i embargaments de sous? També amb altres 
regidors/regidores del govern i de l’oposició? 

 



 
  
 

 
  

El tinent d’alcalde Sr. Roman Pascual  respon: A més de tot el que s’ha exposat 
en l’anterior pregunta, d’índole similar, formulada pel grup municipal d’ICV, els podem 
afegir que: 
 
Entenent que l’alcalde d’Arenys de Mar és una figura de pública notorietat més enllà 
del càrrec institucional que ocupa en aquests moments, donada la seva forta vinculació 
amb el teixit associatiu, esportiu i cultural de la vila; i seguint l’assessorament del 
personal de protocol de l’Ajuntament, es va publicar l’esmentada notícia a la portada 
del web municipal durant unes hores.  
La mesura també volia donar resposta a l’allau de consultes que el departament 
d’Alcaldia va rebre durant aquella jornada en relació amb la situació familiar per la qual 
passava l’alcalde. 
 

 
• Pren la paraula la regidora Sra. Maribel Illescas:  A la cantonada rial de sa 
Clavella/Pas Sota Estudi hi ha una rasa tapada amb sorra des de fa mesos i que dificulta 
enormement el pas de la gent. Quan es taparà definitivament aquesta rasa? I la de la 
plaça de la Església? 
 

L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: Parlarem amb els Serveis Tècnics i 
donarem prioritat als expedients. 

 
 

• Pren la paraula el regidor Sr. Santiago Fontbona: Com és que encara no han 
sortit publicades les bases de les subvencions de cultura d’aquest any? 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Susanna Mir respon: Creiem que aquesta pregunta 
s’hauria de formular a l’antic govern i al tècnic de Cultura. Enguany s’ha canviat el 
procés de subvenció perquè fos més ràpid i eficaç. Aquesta setmana se n’ha tirat 
endavant la seva publicació i les entitats culturals podran sol�licitar i justificar al mateix 
temps la subvenció facilitant els tràmits administratius. 
 
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Santiago Fontbona: Ens pot dir el regidor de 
Promoció Econòmica quantes multes s’han posat aquest any en els mesos de juny-juliol 
i agost a comerços per incompliments de normativa. Ens pot fer la comparació amb les 
posades l’any passat? 
 

El regidor Sr. Alex Acero respon que les sancions corresponen a Governació i 
passa la paraula a la tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero, que diu que en pren nota i 
quan tingui la informació la hi farà arribar. 
 
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Vinyes: Ens pot dir el regidor d’Esports si 
ja s’ha trobat una solució amb el Club Volei Arenys? En cas negatiu quines opcions 



 
  
 

 
  
s’estan treballant que no siguin les de fer un greuge al club i forçar-lo a perdre algun 
equip? 
 

El tinent d’alcalde Sr. Juanjo Almansa diu: S’ha trobat una solució als problemes 
d’espais que pateixen les entitats esportives ja que queden plenes pel volum 
d’esportistes que tenim. En el cas del Volei s’ha acceptat una proposta que els vam 
oferir per part de la Regidoria d’Esports amb la col�laboració d’altres entitats i així ho 
va manifestar el president de l’entitat en declaracions al programa Tot a l’hora de Ràdio 
Arenys el dia 21 de setembre. 
 
 
• Pren la paraula el regidor Sr. Ramon Vinyes: En declaracions a la revista 
L’Agenda d’agost passat l’alcalde diu que el Grup Mas, que va fer les obres de la Riera, 
“vénen ara amb un escreix de 275.000 euros. Aquesta factura està firmada però no 
consignada”, afirma l’alcalde. Ens pot explicar com està la qüestió d’aquesta factura? 
 
 

El tinent d’alcalde Sr. Joaquim Barris respon: Bé... després d’estudiar tota la 
documentació del projecte de la riera els puc dir que la factura firmada és totalment 
incorrecta tant en forma com en valor.  
 
Per exemple, i entre altres errades, es pot llegir que el pressupost d’adjudicació és de 
901.000 euros quan aquest era de 736.000 euros.  
 
En aquests 901.000 inclouen els contradictoris que no estan aprovats, alguns aprovats i 
d’altres no, i per tant, que Intervenció no pot pagar de cap de les maneres.  
 
El total que restava per pagar de la factura era de 272.000 euros amb IVA, dels quals la 
part de contradictoris no està consignada i aquests pujaven a 196.000 euros. 
 
Però aquí no s’acaba la història, ja que el total dels contradictoris, presentats en la 
forma que han estat presentats, també superen el total permès de pagament, proposta 
de despesa que també està firmada per l’anterior govern. 
 
Aquesta factura no s’ha de pagar, però se n’haurà de pagar una, perquè l’obra està feta 
i acabada, i els diners dels contradictoris que s’acceptin també seguiran sense estar 
consignats per l’anterior govern, ni incorporats a la modificació de crèdit que tocava. 
 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Lorena Estrada: Quantes persones a Arenys de 
Mar es veuen afectades per les reduccions que la Generalitat de Catalunya ha fet a 
través de la Llei 10/1997, que modifica els requisits per accedir i mantenir-se al 
programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). Què pensa fer 
l’actual govern per ajudar als vilatans i vilatanes d’Arenys que deixen de rebre aquestes 
ajudes? 



 
  
 

 
  
 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Soraya Real  respon: Actualment no hi ha cap persona 
afectada per la Llei 10/1997 ja que encara no s’ha denegat cap cas. No hi ha cap 
resolució en ferm, per tant vostès estan especulant sobre els ciutadans que es poden 
veure afectats a la nostra vila. 

 
Si la finalitat de la seva pregunta era saber quantes persones s’han vist afectades per no 
rebre el PIRMI durant el passat mes d’agost, la resposta és 4, i en tots els casos, no van 
rebre la prestació per estar absents del seu domicili. Per dos motius, perquè estaven 
de vacances (i així ho van comunicar) o perquè s’havien canviat d’adreça. En tots 
aquests casos, des de Serveis Socials s’han cobert les necessitats bàsiques d’aquestes 
famílies. 
 
L’actual govern municipal, junt amb els Serveis Socials, es compromet, arribat el 
moment, a estudiar cas per cas si es produeix alguna denegació de la Renda Mínima 
d’Inserció. 
 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Lorena Estrada: El darrer cap de setmana 
d’obertura de les guinguetes, les situades a la tercera platja van excedir 
considerablement el volum de so permès. Hi van haver queixes del veïnat i/o 
denúncies? S’ha iniciat o s’iniciarà algun expedient sancionador? 
 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Belén Quintero  respon: En prenc nota i quan tingui la 
informació la hi faré arribar. 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Lorena Estrada: Pensa el govern municipal 
preparar el procés de pressupostos participatius per al pressupost 2011-2012? 

La  tinent d’alcalde Sra. Susanna Mir respon: No, ja que encara hi ha pendents 
actuacions del 2008/2009/2010 i  2011.  

 
S’elaboraran aquestes actuacions pendents quan es pugui, prioritzant així el que hauria 
d’haver estat executat i sense crear més actuacions pendents. 
 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Maribel Illescas: Ens pot dir el govern municipal 
com afecten les retallades de la Generalitat de Catalunya a les escoles  bressol i 
l’Escola de Musica d’Arenys? Què pensa fer el govern davant aquesta situació? 
 
 

La  tinent d’alcalde Sra. Susanna Mir respon: Fins al dia d’avui només ens ha 
arribat la resolució de subvencions que se’ns atorga des de la Conselleria 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de música municipals 



 
  
 

 
  
corresponent al curs 2010-2011 i per un import de fins a 50.000.-€, se’ns atorga una 
quantitat de 48.300.-€. 
Aquesta diferència, evidentment, s’assumirà des de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a d’altres retallades, no ens ha arribat cap més notificació des de la 
Generalitat. 
 
En el moment que arribin, si arriben, el govern valorarà com encarar-les. 
 
En aquesta resposta també justifico la meva abstenció a la moció anteriorment 
presentada sobre les retallades en matèria d’educació. 
 
 
• Pren la paraula la regidora Sra. Lorena Estrada: El dia 2 d’octubre torna a 
passar el triatló Challenge Costa Barcelona- Maresme, per Arenys. A causa de la 
situació econòmica de l’Ajuntament, pensa el Govern municipal no participar-hi? I, en 
cas contrari, han fet alguns dels regidors o regidores del Govern contactes amb 
l’organització perquè es traslladin activitats a Arenys o per a millorar la promoció de la 
vila? 

 
L’alcalde, Sr. Estanislau Fors, respon: No tenim més remei que donar-hi 

cobertura per l’acord signat amb el Consell Comarcal, que encara té validesa per a 
l’any vinent. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària                                                               Vist i plau 
                                                                                  L’alcalde            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


