
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària que va dur a terme el Ple, en segona 
convocatòria, el dia 27 d’abril de 2011  

 
  A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 27 d’abril de 2011, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents i les tinents d’alcalde Sr. Jordi Pera i Pi, Sr. Xavier Febrer i 
Claveras, Sr. Marc Soler i Colomer, Sra. Lorena Estrada i Ocaña i Sra. Isabel 
Roig i Casas i , Sra. Annabel Moreno i Nogué, els regidors i regidores  Sra. 
Isabel Illescas i Sánchez, Sr. Benet Maimí i Pou, Sr. Josep Antoni Burcet i 
Linares,  Sr. Agustí Massuet i Recolons, Sra. Maria Rosa Dias i Caballé Sra. 
Assumpció Balliu i Tena, i Sr. Alejandro Acero i Cherta. Excusen la seva 
absència els regidors i regidores Sra. Joana Asensio i Solaz, Sr. Estanislau 
Fors i Garcia, i Santiago Herce i Roca. Assistits per la  secretària accidental de 
l'Ajuntament, Sra. Teresa Icardo i Paredes. I, per tant, amb el quòrum necessari 
perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta sessió extraordinària, en primera 
convocatòria, segons l’ordre del dia prèviament establert. 
 

1.- APROVACIÓ D’ACTA.-  Es dóna compte de l’acta de la sessió 
anterior celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, el dia 30 de març de 
2011. Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
2.- CANVI D’ÚS D’UNA PARADA DEL MERCAT MUNICIPAL.- El tinent 

d’alcalde Sr. Pera dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Règim 
Interior. 

 
• El regidor Sr. Maimí, en representació del grup municipal de CiU, 

diu que volen  fer dues apreciacions: la primera, és que s’està pendent de la 
reforma del mercat, per tant aquesta proposta és provisional, i la segona, és 
que lamenten que no es busqui el consens de tots els paradistes. 
 
 Tot i això, el vot serà favorable. 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Soler diu que aquesta proposta respon a la 
sol·licitud de diversos paradistes. 

 
Sotmesa a votació aquesta proposta s’acorda per unanimitat: 
 
Modificar l’ús de la parada lateral número 15-A-15B (antigues 17 i 18) del 

Mercat municipal, amb la finalitat d’ubicar en aquest espai les instal·lacions 
necessàries per a la conservació en fred de producte fresc. 

 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL  

2011.- El tinent d’alcalde Sr. Febrer dóna compte de la proposta d’acord sobre 



 
  
 
 
  

l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de 
Règim Interior. 

 
• El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del ViA, 

diu que és un procés que s’ha allargat molt en el temps. Actualment per motius 
de crisi no es podrà fer efectiu. Tot i això, el fet que les retribucions a Arenys 
siguin  per sota d’altres municipis produeix una rotació en els llocs de treball 
que caldria plantejar. 
 

• El regidor Sr. Massuet en representació del grup municipal de CiU  
manifesta el que segueix i demana que consti literalment en acta: 
 

Finalment, després que en els darrers plens, tant ordinaris com 
extraordinaris, hi hagi hagut uns ordres del dia d’allò més pobres, avui, dia 27 
d’abril de 2011, 15 dies abans que comenci la campanya electoral a les 
municipals es presenten i porten a Ple dos temes de força calat, un d’ells la 
valoració de llocs de treball. 

 
Dic que ens presenten perquè tot i saber que aquesta valoració s’estava 

fent, de fet feia mesos que ja estava feta, semblava un tema tabú i ningú o 
gairebé ningú no en sabia res. Per tant el nostre grup va veure la valoració per 
primera vegada dimecres passat. 

 
Com s’ha d’entendre això, electoralisme!!! perquè pressió del personal 

no deu pas ser si fa mesos que la tenen guardada amb pany i clau o potser les 
pancartes que fa temps que es van veient pel poble els han estovat. 

 
Bé, el nostre grup té infinitat de preguntes sobre aquesta qüestió: 
 
• De quina manera s’ha dut a terme aquesta valoració de llocs de 

treball ?  
• Ens donen uns resultats i hem de suposar que hi ha hagut un 

comitè de valoració? Qui són els seus membres?? 
• No tenim cap mena de documentació  que ens garanteixi 

l’objectivitat del treball, ni tan sols per comprovar el mètode emprat, per molt 
que ens parlin de fitxes de la Diputació. 

• Aquesta valoració té previst part de la retribució com a 
complement de productivitat? 

• Hi estan inclosos els complements específics? 
• S’ha tingut en compte el conveni laboral? 
• Hi ha un projecte d’estructura organitzativa de l’Ajuntament? 
• S’ha tingut en compte racionalitzar les dedicacions horàries i les 

jornades de treball per ajustar-se a les necessitats reals i actuals de 
l’Ajuntament? 



 
  
 
 
  

• Dins d’aquest treball de valoració hi està inclòs un Manual de 
Funcions? (funcions, dedicació horària, condicions de treball, requisits de 
provisió i formació vinculada al lloc). 

• Com pot ser que hi hagi aquestes diferències de sous tan grans, 
quan algunes de les places no tenen gaire antiguitat? 

• Sap la plantilla que aquesta valoració de llocs de treball en si 
mateixa no és vinculant? 

• Sap la plantilla que aquesta valoració de llocs de treball no es 
podrà aplicar mentre estigui en vigor el decret Zapatero i mentre no hi hagi 
dotació pressupostària? 

• Sap la plantilla que l’aplicació d’aquesta valoració va per llarg, 
atès que abans s’hauran de resoldre totes les al·legacions que es presentin i 
després fer la relació de llocs de treball? 

• Està en condicions l’Ajuntament d’Arenys de Mar d’incrementar el 
capítol 1 en 390.000€ + les quotes de la Seguretat Social? 

 
Ara com ara aquestes preguntes estan sense resposta. No hem disposat 

de la documentació necessària per prendre una decisió acurada i per garantir 
els beneficis que hauria d’aportar a l’Ajuntament.  

 
El nostre grup promou la participació de tothom a l’Ajuntament per 

millorar el disseny de l’estructura organitzativa i l’adequació dels organigrames 
als serveis que s’estan prestant. 

 
Amb la presentació d’aquesta valoració de llocs de treball vostès obren 

la caixa de pandora sense adonar-se que tal com està la documentació fa la 
sensació que s’està aplicant un increment lineal per a tothom, fet que 
incrementa les diferències de remuneració entre els diferents llocs de treball i 
que no serà aplicable de forma immediata. 

 
Presentar-ho avui, quan falten quinze dies per començar la campanya, 

és electoralista i, a més, és hipotecar el proper govern municipal en un tema 
d’una alta sensibilitat, com són les nòmines del personal. 

 
El nostre grup té clar que és un assumpte que ve de molt enrere i que 

s’hi ha de trobar una solució, però la que vostès presenten avui en aquest Ple 
no és acceptable. 

 
El nostre grup hi votarà en contra. 
 
• La tinent d’alcalde Sra. Roig, en representació del grup municipal 

d’ICV, diu que hi votaran a favor per un únic motiu: perquè compta amb el 
vistiplau de l’Intercomitè. 

S’ha allargat molt i finalment  es porta a aprovació en un moment que no 
es podrà dur a terme, així que serà un acte simbòlic. 

 



 
  
 
 
  

Tot i això no estan d’acord amb la forma com s’ha tramitat el 
procediment ni amb la forma com s’ha dut a terme. 

 
• La tinent d’alcalde Sra. Moreno, en representació del grup 

municipal d’ERC, diu que hi votaran a favor perquè ha estat consensuat, però 
caldria fer-ho d’una altra forma i ja fa quatre anys que s’hauria d’haver fet, quan 
es van fer les fitxes i no ara que molts llocs de treball ja poden haver modificat 
les seves funcions. 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Febrer diu que no es tracta d’una proposta 
electoralista, ha estat el final d’un procés iniciat fa temps i que ha finalitzat ara. 
La intenció era aprovar-ho conjuntament amb la relació de llocs de treball, amb 
la plantilla i amb el pressupost. Això no ha estat possible, però almenys aprovar 
la valoració és un testimoni del consens aconseguit. 
 

Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per deu vots a favor, 
corresponents als grups municipals del PSC, ERC, ICV i VIA, i quatre en contra 
corresponents al grup municipal de CiU: 

 
PRIMER.- Aprovar la valoració de llocs de treball d’aquest Ajuntament 

que s’annexa i deixar en suspens els seus efectes retributius en el benentès 
que la seva aplicació gradual restarà supeditada a la legalitat vigent, i a les 
disponibilitats econòmiques i financeres.  

 
SEGON.- Obrir un període d’un mes perquè es puguin presentar 

al·legacions a la valoració de llocs de treball. 
 
TERCER.- Adoptar el compromís polític que en la plantilla de personal 

de l’any 2011 es preveurà els llocs a proveir mitjançant promoció interna 
pactats amb l’Intercomitè. 

 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA GENERAL D’ORDENAC IÓ 

–POUM.- El tinent d’alcalde Sr. Pera dóna compte de la proposta d’acord sobre 
l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Urbanisme. 

 
• El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del VIA 

diu:   
 

 Partim de la base que per molt imperfecte que sigui el Pla que es 
presenta avui, no és possible prorrogar indefinidament el Pla del 83 actualment 
vigent. El POUM, per les seves característiques, abasta moltes qüestions, la 
majoria molt necessàries i per això hi estem d’acord.  
 
 Hem vist els informes tècnics que l’acompanyen i escoltat en les 
reunions informatives amb la Generalitat a què hem estat convidats. 



 
  
 
 
  

 
 Al nostre parer queda sense resoldre el problema de la vialitat a la zona 
de Salinas -Tronqueda-Bareu, a causa que la densitat d’habitatge prevista i 
altres limitacions orogràfiques posen en qüestió la fórmula emprada fins avui 
per finançar els vials de comunicació d’aquesta nova zona de creixement, 
habitualment a càrrec dels promotors dels habitatges. L’Administració tampoc 
se’n fa càrrec ateses les circumstàncies econòmiques del moment.  
 
Som conscients del llarg procés que ha suposat elaborar aquest Pla, però al 
nostre parer deixa un tema important per resoldre, raó per la qual ens 
abstindrem en la votació. 
 

• El regidor Sr. Massuet en representació del grup municipal de CiU  
manifesta el que segueix i demana que consti literalment en acta: “Avui arriba 
al Ple Municipal l’aprovació provisional del Pla d’ordenació urbana municipal el 
famós POUM, i que anomenaré Pla general. 
 

Aquest Pla General va començar a gestar-se l’any 2000 amb el primer 
govern tripartit quan el regidor d’Urbanisme era el Sr. Martí; el 2002 es va 
aprovar l’Avanç de Pla i a partir d’aquell moment el nou govern de CiU i el PP el 
van anar desenvolupant. 

 
La feina es va encarregar al despatx d’arquitectura CCRS que eren els 

qui havien treballat l’avanç de Pla i al llarg de la legislatura pràcticament tots els 
grups polítics del consistori hi van dir la seva, va ser un recorregut farcit de 
reunions de treball que va portar-nos el desembre de 2007 a l’aprovació inicial 
amb un suport pràcticament unànime del consistori municipal. En aquest 
període la responsabilitat d’Urbanisme va recaure primer en el Sr. Blanchar, 
després en el Sr. Rubirola i finalment en mi mateix. 

 
El següent pas ja va ser la publicació del projecte aprovat inicialment i 

que va estar obert a la presentació de al·legacions durant DOS mesos, període 
superior al que marca la llei però en un tema tant important valia la pena 
permetre que tothom qui tingués alguna cosa a dir-hi ho pogués fer. 

 
El govern actual en va agafar la direcció sota la tutela del Sr. Ponsarnau 

i quan aquest ho va deixar, del Sr. Pera. 
 
Quatre anys per passar de la inicial a la provisional realment és molt 

temps, però el treball de resoldre les al·legacions es va prendre amb força 
calma i posteriorment el govern va considerar oportú d’enviar el POUM a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que el tutelés i això ho va endarrerir 
altre cop gairebé un any i mig. 

 
Avui arriba a l’aprovació provisional, s’ha fet feina, de fet la que tocava 

però s’ha fet, si alguna cosa n’haguéssim de dir seria que a pocs dies de les 



 
  
 
 
  

eleccions... però de ben segur que aquest expedient ens hipoteca molt menys 
que el de les valoracions de llocs de treball. 

 
Hi haurà qui dirà que del 2002, quan s’aprova l’Avanç de Pla, fins avui 

que tramitem l’aprovació provisional ha passat molt temps i moltes coses, 
especialment la crisi econòmica galopant que ens afecta, i que per tant el Pla 
probablement ha quedat desfasat. Potser sí, però de ben segur que és millor 
que el que teníem fins ara que era del 1984.   

 
Aquest Pla general no és el que hauria volgut CiU, però segur que 

tampoc és el que volia ERC, ni el PSC, ni IC-V, ni el PP o el VIA, però és el 
resultat del consens entre els grups, i el consens és això, tothom cedeix una 
mica en els seus plantejaments per arribar a un resultat prou bo per a tots.  Val 
a dir que després d’aquesta aprovació provisional el Pla haurà de ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i molt 
probablement caldrà algun text refós, i segurament alguna o altra modificació 
puntual del Pla. 

 
Les modificacions que s’han introduït en el projecte que es porta a 

aprovació són el resultat d’atendre les al·legacions que es van presentar, o dels 
canvis que ha sofert la legislació  urbanística en aquest temps, com pugui ser el 
Pla director del sistema costaner, però no alteren l’esperit del Pla, tal com 
recullen els informes de la secretària, del TAG d’Urbanisme i de l’arquitecte 
municipal, per tant jurídicament el Pla compleix tots els requisits que li calen per 
seguir el seu tràmit sense entrebancs. 

 
En el seu moment el grup municipal de CiU va treballar intensament en 

el Pla i ara a l’oposició n’ha anat fent el seguiment.  Hem debatut sobre la 
conveniència de donar-hi suport i finalment hem considerat que el Pla 
acompleix els requisits suficients perquè el nostre grup hi doni suport. En 
conseqüència, el nostre grup hi votarà a favor”. 

 
Sotmesa a votació aquesta proposta s’acorda per majoria absoluta, amb 

tretze vots a favor i una abstenció corresponent al grup municipal del VIA: 
 
PRIMER- Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública, en el sentit d’entendre-les estimades o desestimades segons consta 
en el document "informe d’al·legacions" que forma part de la documentació 
que integra el POUM, rubricat per la secretària accidental. 

 
SEGON- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) aprovat inicialment en sessió del Ple de data 27/12/2006 i 
integrat per la documentació que exigeix l'article 59 del DL 1/2005 de 26 de 
juliol, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme amb les adaptacions 
provinents de les al·legacions i dels informes sectorials, de conformitat amb 
I'informe de I'arquitecte municipal de data 09/03/2011 i del TAG d'Urbanisme 



 
  
 
 
  

que obren en l'expedient, diligenciats per la secretària accidental de 
I’Ajuntament. 

 
TERCER- Trametre l'expedient aprovat provisionalment i degudament 

diligenciat, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’aprovació definitiva. 

 
QUART- Notificar als interessats el present acord a l’efecte de donar-los 

coneixement de la resolució de les al·legacions presentades. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODALITAT DE COOPERA CIÓ 

DEL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ, EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA I EL CONVENI DE COL·LABORA CIÓ DE 
LA UASU NÚM. 7 “EL CÒNSOL”.- El tinent d’alcalde Sr. Pera dóna compte de 
la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement per 
la Comissió Informativa d’Urbanisme. 

 
• El regidor Sr. Massuet, en representació del grup municipal de 

CiU, diu que hi votaran a favor. És un tema clar el que és la forma d’adaptar 
aquestes urbanitzacions a la normativa vigent i possibilitar la posterior 
acceptació de l’Ajuntament. 
 

Sotmesa a votació aquesta proposta s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el canvi de modalitat de reparcel·lació, 

de compensació bàsica a cooperació de la UASU núm. 7 “El Cònsol”, prevista 
en el Programa d'actuació econòmica i financera del PGOU d’Arenys de Mar 
d'1 d'agost de 1984, i el projecte de reparcel·lació econòmica elaborat per part 
del Despatx d'Arquitectura i d'Urbanisme SL, per a la Comunitat de Propietaris 
de l'esmentada UASU, deixant sense efecte l’acord del Ple de 10 de maig de 
1995. 

 
SEGON.- Acceptar parcialment les al·legacions presentades pels 

propietaris de les parcel·les 32-39 de la UASU “El Cònsol”, acordant computar 
com a aportació prèvia depreciada en un 2% anual, l’import de l’obra sufragada 
íntegrament l’any 1994, que justifiquin els afectats, sense modificar els seus 
coeficients de participació en despeses, i desestimar la totalitat de la resta 
d’al·legacions presentades, de conformitat amb els informes de l’arquitecta 
municipal i del TAG d’urbanisme de l’Ajuntament de 14 d'abril de 2011. 

 
TERCER.- Aprovar definitivament el conveni de col·laboració de gestió 

urbanística amb la Comunitat de Propietaris de la UASU núm. 7 “El Cònsol”.  
 
QUART.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació de la 



 
  
 
 
  

província de Barcelona, i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment del 
que preveuen els articles 8.5 c) de la Llei d’urbanisme de Catalunya de 3 
d'agost de 2010 i 23 del seu Reglament de 18 de juliol de 2006. 

 
 
6.- MOCIONS.- El tinent d’alcalde Sr. Pera llegeix la següent Moció: 

“L’11 de Setembre de 1979 Ràdio Arenys va fer el primer pas d'un Ilarg 
camí que I’ha portat a ser la degana de les emissores municipals de Catalunya 
i referent per a moltes altres emissores locals. Durant més de 30 anys, les 
emissores municipals han estat un eix vertebrador del teixit cultural i associatiu 
dels municipis. Com a mitjà de comunicació són garants del dret a la 
informació de proximitat i acosten diàriament I'actualitat local als seus oients. 
Les emissores municipals són un punt de trobada, altaveu de les associacions 
i dels veïns de la vila, escola de formació per a futurs professionals, així corn 
també una eina indispensable per fomentar la integració i la cohesió social als 
municipis. Des dels seus inicis Ies emissores municipals han estat fonamentals 
per a la normalització de la democràcia, per a la normalització de la llengua i la 
cultura catalanes. Tampoc no es pot oblidar la nostra tasca de dinamització del 
comerç i l’economia locals i la difusió i publicitat de tots aquells actes que tenen 
aquest fi. 

Vist l’atac al nostre model de ràdio per part de la patronal de les 
emissores privades (vegeu-ne I'informe adjunt) les emissores de ràdio 
municipals que formen la xarxa d’emissores del Consorci de Comunicació 
Local reunides al Col·legi de Periodistes de Barcelona el passat 24 de gener 
vam redactar un manifest que fa visible i reivindica la tasca que duem a terme 
les emissores municipals. 

Reunit el Consell d’Administració acordem sol·licitar a I'Ajuntament 
d’Arenys de Mar que prengui els següents acords: 

- Primer: Que s’adhereixi al manifest de les Emissores de Ràdio 
Municipal que formen la Xarxa d’emissores de COMRADIO. Segon: Que doni 
comunicació d'aquest acord de Ple a les següents entitats: 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Consorci de la Comunicació Local 
COM Ràdio 
Federació de Ràdios Locals 
Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.” 
 
• El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del VIA, 

diu que han llegit atentament el redactat de la moció i s’han assessorat amb 
diversos professionals del sector.  
 



 
  
 
 
  

 Arriben a la conclusió que aquest tema afecta a la COM, però no pas les 
emissores municipals ni és el model de Ràdio Arenys. COM és una emissora 
que la Diputació de Barcelona va fundar per competir amb Catalunya Ràdio, 
però el seu model és inviable econòmicament. Sap greu aquesta situació en 
què es troba la COM pels professionals que hi treballen, però ells mateixos 
reconeixen que la situació no podia durar. 
 
 Arriba el moment de prioritzar les necessitats socials per damunt de 
posicionaments polititzats i entenen que no té sentit la moció que es presenta, 
per aquest motiu votaran en contra. 
 

Sotmesa a votació la transcrita moció s’acorda per 9 vots a favor i cinc 
en contra corresponents als grups municipals de CiU i VIA. 

 
 
10.- COMUNICACIONS.- Es dóna compte de les Resolucions adoptades 

per l'Alcaldia des de la data 28 de març a 21 d’abril de 2011. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 20.10 h del que s’hi ha tractat s’estén aquesta 
acta autoritzada per mi, amb les signatures del president i la meva la secretària 
accidental, que en dono fe. 

 
 ARENYS DE MAR, 2 de maig de 2011 
 
    L’ALCALDE,                           LA SECRETÀRIA ACCTAL., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA./   Per fer constar que l’acta transcrita que precedeix, 

corresponent a la sessió del Ple de data 27 d’abril de 2011, s’ha estès sense 
esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 203125- 
envers a 203129-E envers i núm. d’ordre  140 envers a 144 envers. 
 

LA  SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT, 
 

 



 
  
 
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


