
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària que va dur a terme el Ple, en segona 
convocatòria, el dia 29 de desembre de 2010  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 29 de desembre de 2010, 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 i Sra. Lorena Estrada i Ocaña i Sra. Annabel 
Moreno i Nogué i els regidors i regidores  Sra. Isabel Illescas i Sánchez, Sra. 
Assumpció Balliu i Tena,Sr. Benet Maimi i Pou, Sr. Agustí Massuet i Recolons, Sra. 
Joana Asensio i Solaz, Sr. Estanislau Fors i Garcia, Sr. Josep Antoni Burcet i 
Linares, Santiago Herce i Roca i Sr. Alejandro Acero i Cherta. Excusen la seva 
absència les regidores Sra. Isabel Roig i Casas i Sra. Maria Rosa Dias i Caballé. 
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’ACTES.-  Es dóna compte de les actes de les sessions 

anteriors celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, els dies 6 de setembre, 2 
de novembre, 8 de novembre i 29 de novembre de 2010. Conegudes aquestes 
actes, se n’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
2.- SOL·LICITUD DE RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TR EBALL DE 

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA D’ARENYS DE MA R, A CLASSE 
2a.- L’alcalde dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Acero diu que reclassificar aquests llocs poden suposar 

el risc que la plaça tingui molta rotació, ja que pot ser considerat com un lloc de 
promoció. Per aquest motiu, s’abstindrà en la votació. 

 
• El regidor Sr. Herce manifesta literalment el que segueix, que 

demana que consti en acta: “La funció d’un interventor a l’Ajuntament és fiscalitzar 
i prendre raó dels fets o actes que suposin una modificació en els drets 
reco0neguts i en els ingressos recaptats. I també és funció de l’interventor dirigir la 
contabilitat municipal i organitzar-la de tal manera que dugui de forma correcte la 
informació sobre l’estat de la recaptació i la situació individualitzada dels drets i 
dels deutors. 

 
Per tant, queda clar, que la figura de l’interventor és la d’un eix important pel 

bon funcionament d’un Ajuntament. 
 
Per altra banda, la funció d’un secretari d’Ajuntament és proporcionar 

assessoria jurídica a la presidència municipal, és a dir, a l’alcalde i a les 
dependències que integren a funció pública. 

 
Ha de controlar que tots els actes administratius que realitzi qualsevol òrgan 

de l’Ajuntament es faci conforme a Dret. I, sobre tot el secretari municipal, és un 



 
  
 
 
  

fedatari públic com podria ser un notari,. Per tant, la seva funció es constitueix com 
la més important de tot l’organigrama municipal, fins i tot, més que la de l’alcalde. 

 
Hi ha diferents categories de secretaris i interventors, atenent al tipus de 

municipi, si aquests són de 1a, és evident que són persones amb certa experiència 
professional, i per tant, amb més probabilitat de seguretat jurídica i contable dins 
de l’Administració Local. 

 
El que se’ns demana ara és que acceptem baixar la categoria d’aquest 

òrgans de 1a i 2a categoria tant sols per una qüestió econòmica. Acceptar aquesta 
proposta suposaria acceptar baixar el nivell professional del secretari i l’interventor 
del nostre municipi. Això du com a conseqüència una inestabilitat administrativa 
constant, perquè tant el secretari com l’interventor que ocupi aquesta plaça de 2a, 
optaran sempre per concursar a municipis de 1a amb el temps, de manera que ens 
trobarem habitualment en una situació de vacant, amb el que comporta la interinitat 
en quests càrrecs. 

 
La solució al problema que vostès han creat, sobretot amb la figura del 

secretari, no és la correcte, no es tracta de baixar la categoria, si no en igualar els 
sous d’interventor i secretari als sous que aquests tenen en els municipis d’igual 
categoria que el nostre si volem preservar la seguretat jurídica i contable. 

 
Un Ajuntament funciona gràcies a aquestes dues figures SECRETARI I 

INTERVENTOR i no gràcies als polítics de torn, per tant, s’ha de tenir cura a l’hora 
d’escollir-los. 

 
Des del PP hem donat sempre suport a aquelles mesures destinades a una 

millora dins de l’administració, i aquesta mesura no és una d’elles. Per tant el 
nostre vot serà EN CONTRA.” 

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

diu que tot i la dificultat que existeix en la provisió del lloc, i encara que no es 
prevegi un creixement urbanístic, o d’altres motius que s’al·leguen, considera que 
la reclassificació no pot ser únicament per un motiu econòmic. Potser cal estudiar 
dotar-lo més econòmicament, ja que la provisió d’aquests llocs amb personal que 
tinguin la classificació de 1ª, suposa més seguretat jurídica, ja que les persones 
que proveeixen el lloc tenen més formació (i hauríem d’intentar tenir el personal 
millor qualificat possible), per la qual cosa el seu vot serà en contra. 
 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per vuit vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC i ICV, sis vots en contra 
corresponents al regidors de CIU i PP i un vot d’abstenció corresponent al grup 
municipal del VIA: 

 
PRIMER,- Aprovar la memòria d’Alcaldia de data 25 de novembre de 2010 

quin text s’adjunta rubricada per la secretaria accidental, justificativa del 
compliment dels requisits necessaris per a la reclassificació dels llocs de treball de 
secretaria, intervenció i tresoreria de I’Ajuntament d'Arenys de Mar. 



 
  
 
 
  

SEGON,- Sol licitar a la direcció General d’Administració Local la 
reclassificació dels Rocs de treball de secretaria, intervenció i tresoreria de 
I'Ajuntament d'Arenys de Mar en categoria de classe segona. 

 
3.- PRÒRROGA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒL IDS 

URBANS.- La tinent d’’alcalde Sra. Moreno 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 evidentment en el moment actual no tenim més opció que prorrogar el servei i 
cal creure que això no comportarà un increment del seu cost. La forma com es 
prestarà el servei no queda prou determinada, ja que es diu que es vol modificar la 
forma de prestació, però estem parlant de prorrogar el servei que ja es presta.  

 
• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que efectivament es pròrroga el 

servei que ja es presta. L’únic és que ara s’iniciarà el porta a porta igual que es fa 
actualment, la diferència és que el tipus de deixalla que es recollirà serà diferent 
segons el dia, però el servei seguirà sent diari. Per tant, el cost no s’hauria de 
veure afectat. 

 
• El regidor Sr. Acero diu que el problema pot ser precisament que 

aquesta modificació no consta escrita en lloc i pot portar problemes. 
 
Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per tretze vots a favor 

corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV i CiU, i dos vots d’abstenció 
corresponent als grups municipals del VIA i PP: 

 
Prorrogar la duració del contracte subscrit amb I'empresa 

"CONCESIONARIA BARCELONESA, CLD", per la prestació del servei de recollida 
i eliminació de residus sòlids urbans d'Arenys de Mar, pròrroga que s’iniciarà en 
data 1 de gener de 2011 i finalitzarà el 31 de desembre de 2011. 

 
4.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE VENDA  AL 

PÚBLIC DE LES PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL.- El a tinent d’’alcalde Sr. 
Soler dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de règim interior i intenta buscar la 
conformitat dels paradistes. 

 
• El regidor Sr. Acero diu que coincideix amb la conveniència d’oferir 

més horari de venda al públic, però això no s’ha correspost amb els usuaris ja que 
caldria fer-ho d’acord amb les necessitat reals, per la qual cosa s’abstindrà. 

 
• El regidor Sr. Maimí diu que ara és un bon moment per dinamitzar el 

mercat, atès que coincideix amb la nova Riera, tot i que els preocupa que el nou 
horari sigui el que cal per poder optar a la obtenció de la subvenció. 
 



 
  
 
 
  

• El regidor Sr. Soler diu que no perillen les ajudes perquè estem 
complint amb el mínim d’obertura de tres tardes ja que n’obriran quatre. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per catorze vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV, CiU i PP, i un vot 
d’abstenció corresponent al grup municipal del VIA: 

PRIMER. Deixar sense efecte l’acord del ple de data 30 de juliol de 2010, 
en el qual s’acorda modificar el regim d’obertura del Mercat municipal, establint 
un horari d’obertura de tardes. 

SEGON. Deixar sense efecte l’acord del ple de data 30 de juliol de 2010, 
en el qual s’acorda modificar l’ús de la parada lateral numero 10 del Mercat 
municipal, amb la finalitat d’ubicar en aquest espai les instal·lacions necessàries 
per la conservació en fred de producte fresc. 

 
TERCER. Establir com a nou regim d’horaris amb vigència a partir del 14 de 

desembre, el següent: 
- De juny a setembre: de 17:30h a 20:30h  
- D’octubre a maig: de 17h a 20h 
amb el següent regim d’obertura de parades: 
• les tardes de dimarts, dimecres i dijous: 2 (de 6) xarcuteries, 2 (de 6) 

carnisseries, 2 (de 5) peixateries, 3 (de 9) parades de fruita-verdura, I (de 2) 
d’aviram i I (de 3) d’altres productes (pesca salada, llegums, fruits secs). 

• Les tardes de divendres totes les parades. 
 

5.- DICTAMEN SOBRE ADDENDA DE REGULACIÓ ECONÒMICA D EL 
CONVENI DE RECOLLIDA SELECTIVA.- La tinent d’’alcalde Sra. Moreno dóna 
compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Massuet diu que el seu grup s’abstindrà, que l’addenda 

pot semblar una xifra no gaire elevada, però l’increment és d’un 300% i això es 
massa elevat. Està motivat pel retard de la recollida selectiva. Existeixen punts on 
cal estar-hi d’acord, ja que tots volem la recollida selectiva. El ciutadà no vigilarà 
perquè la campanya encara no s’ha començat, manca més organització. Amb el 
temps que hem esperat, caldria ser més exigents, per exemple la recollida d’oli, 
recollida selectiva a les escoles....... 
 

• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que és cert l’increment, però han 
passat 12 anys, i aquest increment està justificat. La intenció de la corporació és la 
de rescindir el conveni quan fem la recollida selectiva directament. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per vuit vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC i ICV, i set vots d’abstenció 
corresponents als grups municipals de CiU, PP l VIA: 



 
  
 
 
  

PRIMER.- Aprovar l’addenda de regularització econòmica al pacte cinquè 
i a ('annex 2 (Avaluació econòmica estimada per a la prestació del servei de 
recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers) del 
Conveni de delegació per a la prestació per part del Consell Comarcal del 
Maresme del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i 
envasos/embalatges lleugers, de I'Ajuntament d'Arenys de Mar. 

 
SEGON.- Que per I’alcalde es procedeixi a la formalització de l’addenda 

citada i que figura en l’expedient rubricada per la secretària accidental. 
 
6.- DICTAMEN A L’APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL DE PRE VENCIÓ 

D’INCENDIS FORESTALS  2010-2013.- La tinent d’’alcalde Sra. Moreno dóna 
compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Acero diu que el seu grup municipal ViA s’abstindrà per 

considerar que no han tingut la documentació que van demanar amb prou temps 
per poder-la examinar. 
 

• El grup municipal de CiU, també s’abstindrà pel mateix motiu que el 
grup municipal del ViA. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per catorze vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV, i PP i dos abstencins 
corresponents al grup municipal de VIA i de CIU: 

PRIMER.- Aprovar el Pla Municipal de Prevenció d’incendis Forestals 
2010-2013, d'acord amb el text adjunt. 

SEGON.- Comunicar el present acord a I'Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) Serralada Montalt, al Parc de Bombers d'Arenys de Mar, a l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona i a la Intervenció municipal als efectes del seu coneixement. 

 
7.- CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL I ESTUDI DE LA RIE RA I 

RIALS.- L’alcalde dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Acero diu que es coincideix en el propòsit però no en el 

procediment, tot hi així, hi votaran a favor. 
 

• El regidor Sr. Herce manifesta literalment el que segueix, que 
demana que consti en acta: “Entenem que la feina que es proposa dur a terme 
per aquest grup de treball no és competència municipal. 

 
La competència en matèria de rieres i rials és exclusiva de l’Agència 

Catalana de l’Aigua i no municipal. 
 



 
  
 
 
  

Ja fa temps que els Ajuntaments de la comarca, donada la incompetència 
d’aquest organisme autonòmic, estem actuant com a responsables subsidiaris de 
l’ACA, amb el cost econòmic que això representa, difícil d’assumir per les arques 
municipals. 

 
El que s’ha de fer, via Consell Comarcal i no mitjançant grups de treball 

municipals, és pressionar l’ACA perquè assumeixi les competències que li són 
pròpies i no solucionar-li els seus problemes els Ajuntaments, amb cost molt elevat 
a les arques municipals. 

 
Per tant, el Partit Popular no donarà suport a la iniciativa i la nostra posició 

serà d’abstenció.” 

• El regidor Sr. Maimí diu que si imaginem que aquestes persones es 
reuniran realment cada trimestre, això és utòpic. És cert que existeix una situació 
delicada i que és  competència de l’ACA. Cal estudiar-lo de forma urgent, però 
l’experiència que ja tenim en aquest tipus de Comissions és que no funcionen. No 
són efectives. Tot i això hi votarem a favor per manifestar la nostra voluntat en 
col·laborar per intentar trobar una solució. 

• L’alcalde diu que existeixen comissions que funcionen. Es 
convocarà a tothom, està clar que assistirà qui voldrà. De l’ACA han dit que hi 
assistiran. No només és responsabilitat de l’ACA, hi intervenen més 
administracionsi totes cal que s’involucrin. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per catorze vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV, CIu i ViA i un vot 
d’abstenció corresponents al grup municipal del PP: 

 
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial d’Estudi de la Riera i els Rials.  
 
SEGON.- Determinar que l'esmentada comissió estarà formada per: 

• L’alcalde 
• Els regidors responsables de Medi Ambient i dels Serveis municipals 
• Un arquitecte Municipal 
• Un enginyer Municipal 
• Un representant de cada grup municipal 
• Un representant de I'ACA (Agenda Catalana de l’Aigua) 
• Un representant del Consell Comarcal del Maresme. 
• Un representant de I'empresa SOREA 
• Un representant del Gestor d’infraestructures Ferroviàries (ADIF) 
• Un representant de Costes de I'Estat 
• Un representant de Ports de la Generalitat 

La comissió se subjectarà, en quan al seu règim de funcionament, a les 
disposicions que siguin d’aplicació del ROM de I'Ajuntament d'Arenys de Mar. La 
comissió es reunirà de manera periòdica un cop al trimestre. 



 
  
 
 
  

  TERCER.- Determinar com a objectius de la Comissió Especial de la 
Riera i els Rials 

 
− Proposar l’elaboració dels estudis que siguin necessaris per a 

determinar les actuacions que cal fer a la Riera i els Rials d'Arenys 
per a evitar o minimitzar els perills que duen implícits, afavorir que el 
seu manteniment sigui el mes sostenible possible i amb els costos 
econòmics menors per a I’Ajuntament d'Arenys de Mar. 

− Recomanar línies d’actuació per a l’elaboració dels estudis anteriors. 
Promoure i supervisar l’execució dels estudis i treballs que se'n 
desprenguin. 

 
 QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats i organismes involucrats en 
aquest acord i requerir-los per tal que designin llurs representants titulars i suplents 
a la Comissió Especial de la Riera i els Rials. 
 

8.- CREACIÓ D’UN CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PORT.-  L’alcalde 
dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Herce manifesta literalment el que segueix, que 

demana que consti en acta: “Entenem la voluntat del Govern respecte a la finalitat 
que volen donar-li a aquest Consell, que no és altra que vincular la vila al port. 
 

Nosaltres  creiem que per això no és necessari la creació d’un consell. Les 
inquietuds reflectides en aquest Reglament, com a funcions i objectius del Consell, 
són inquietuds  que es poden dur a terme des de les diferents regidories 
sense necessitat de tanta burocràcia consultiva. 

 
Hem de tenir en compte que el port és competència de Ports de la 

Generalitat, i per tant, l’ultima paraula dins de l’àmbit portuari és d’aquest òrgan, no 
de l’Ajuntament. També hem de tenir en compte l’existència d’un Pla Especial del 
port pendent de desenvolupar que condicio0narà i molt, el nou funcionament de 
l’àmbit. 

 
Crear òrgans nous equival a més burocràcia i per tant més lentitud en les 

preses i decisions i en el desenvolupament de projectes. Per tant, la nostra posició 
serà d’ABSTENCIÓ.” 

 
• El regidor Sr,. Maimí diu que ja existeixen diversos estudis de 

dinamització del port. És cert que la seva dinamització és un tema important,   però 
no calen més estudis ni comissions, cal anar actuant. 

 
També pregunta si el que decideixi aquesta Comissió serà vinculant o serà 

un òrgan d’assessorament. A l’estar tant regulada en el seu funciopnament, li farà 
perdre eficàcia. Ll’objectiu és bo, però ara el que cal és actuar. Tot i això el seu vot 
serà favorable. 

 



 
  
 
 
  

• L’alcalde diu que la importància és que hi seran tots els sectors 
implicats, també Ports de la Generalitat. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per catorze vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV, CiU, i ViA i un vot 
d’abstenció corresponents al grup municipal del PP: 

PRIMER.- Crear el consell sectorial de Participació del Port d’Arenys de 
Mar, com a òrgan de participació ciutadana. 

SEGON.- Aprovar el Reglament del Consell Sectorial del Port d’Arenys de 
Mar, segons consta diligenciat pel secretari de I'Ajuntament_ 

TERCER.- Comunicar aquest acord a les entitats i organisme involucrats en 
aquest ,acord i requerir-los per tai que designin llurs representants titulars i 
suplents at Consell Sectorial de Participació del Port d’Arenys de Mar. 

 
9.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 30/07/20 10, EN 

RELACIÓ A LA CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE.- L’alcalde dóna 
compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió informativa de règim interior. 
 
 Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 

  
PRIMER.- Deixar sense efecte l'acord adoptat pel Ple en sessió de data 27 

de juliol de 1989, sobre constitució d'un dret de superfície a favor de la Generalitat 
de Catalunya. 

SEGON.- Constituir un dret de superfície, mitjançant adjudicació directa, a 
favor del Servei Català de la Salut, sobre el solar municipal de naturalesa 
patrimonial, següent: 

"Rustica; un tros de terreny vinya, situat en aquesta vila d'Arenys de Mar, 
amb una cabuda aproximada de sis àrees dotze centiarees. CONFRONTANT: a 
orient, amb Pablo Torres i Pedro Sabater; i pel migdia, ponent, i cerc, amb terres 
de ('hospital del Xifré". Inscrita en el Registre de la Propietat d'Arenys de Mar, en 
el tom 1210, llibre 103, foli 113, finca 458. 

La seva valoració a efectes urbanístics es de 244.800 €. 
El solar disposa de la totalitat dels serveis urbanístics. 
 
TERCER.- Constituir un dret de superfície, mitjançant adjudicació directa, a 

favor del Servei Català de la Salut, sobre 1.232 m2 del terreny municipal de 
naturalesa patrimonial següent: 

"Pena de terreny de superfície, desprès de quatre segregacions, trenta m i l 
sis-cents noranta-quatre metres quadrats, assenyalada amb el numero seixanta-un 
de la rambla del Pare Fita d' Arenys de Mar, la resta de la qual no esta descrita. 
Llindars originaris: est, amb rambla del Pare Fita; sud, ('Hospital, carrer Hospital, 



 
  
 
 
  

hereus de Pi i terrenys Grup Escolar; oest, rial Clavella i nord, germans Nadal, rial 
Doedes i altres". Inscrita en el Registre de la Propietat d'Arenys de Mar, en el tom 
250, llibre 23, foli 137, finca 1992. 

 
El solar disposa de la totalitat dels serveis urbanístics. 
 
La valoració a efectes urbanístics es de 492.800 E. 
 
QUART.- Ambdós drets de superfície que es constitueixen son gratuïts. I 

s’hauran de destinar a equipament sanitari mitjançant la construcció i/o ampliació 
dels immobles que siguin necessaris per a tal finalitat. 

AI disposar de la totalitat dels serveis urbanístics, significa que ambdós 
terrenys son aptes per al seu destí com a equipament sanitari i compten amb 
abastament i evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la 
potencia suficient per l’execució de I'obra i el posterior correcte funcionament de 
l’equipament sanitari. Correspondrà a I'Ajuntament cedent l’adopció de les 
mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del 
cessionari, sense cap cost o carrega per aquest. 

Els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del 
centre sanitari gaudiran de 1es exempcions i bonificacions previstes en el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. de 5 de mare pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 

CINQUÈ.- Es fixa com a termini per a la construcció del dit edifici públic, 
el de tres anys. 

SISÈ.- Es fixa com a termini de durada d’ambdós drets de superfície, el 

de 99 anys. 

SETÈ.- Ambdós drets de superfície s’extingeixen si no s’hi edifica en el 
termini fixat i, en tot cas, pel transcurs del termini de durada del dret. En 
extingir-se I'Ajuntament farà seva la propietat del que s’hi hagi edificat,, sense 
que s’hagi de satisfer cap indemnització o compensació de cap classe. 

Sense perjudici d’això, una vegada adquirida pel Municipi la plena 
propietat, I'Ajuntament podrà cedir at Servei Català de la Salut l’ús de I'edifici i 
les seves instal·lacions, sota la modalitat i els terminis, condicions i 
circumstancies que ambdues parts acordin. 

VUITÈ.- El dret de superfície constituït no serà transmissible. 

NOVÈ.- L’eficàcia d’ambdós drets de superfície queda condicionada a la 
formalització en escriptura publica i a la seva inscripció en el Registre de la 
Propietat d’Arenys de Mar. 

 



 
  
 
 
  

DESÈ.- Es faculta a I'alcalde per dur a terme els actes i signar els 
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del que es disposa en el 
present acord. 

 
10.- SOL·LICITUD CANVI DE SITUACIÓ DE LA PARADA DE BUS 

NOCTURN.- 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. Acero diu que la proposta sembla correcte però la nova 

ubicació no creu que tingui prou il·luminació ni mesures de seguretat i una parada 
de bus, més nocturna, demana més seguretat. 
 

• El regidor Sr. Maimí diu que existeix un problema i el que es fa és 
apartar-lo enlloc de solucionar-lo. És el bus de discoteca? Si és aquest, existeix un 
risc al passar per la zona de la Penya. És el que substitueix el tren? Llavors el risc 
encara és més gran, per la qual cosa el nostre vot serà en contra. 
 

• El tinent d’alcalde Sr. Pera diu que actualment tota la zona es troba 
ben protegida i il·luminada. 

Sotmesa a votació la dita proposta s’acorda per deu vots a favor 
corresponents al grups municipals del PSC, ERC, ICV, PP i ViA i cinc vots en 
contra corresponents al grup municipal de CiU: 

Sol·licitar a I'ATM i a la  Direcció General de Transport el canvi de situació 
de la parada del bus nocturn en direcció Barcelona (no en direcció Girona i no 
durant el dia) del pk. 656,580 al pk. 656,190. 

 
11.- APROVACIÓ INICIAL DE CANVI DE GESTIÓ URBANÍSTI CA I 

CONVENI DE L’UASU 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 de règim interior. 

 
• El regidor Sr. Massuet diu que es tracta d’urbanitzacions construïdes 

fa anys i ara tenen voluntat d’arreglar els problemes en els vials, i demanen que 
l’Ajuntament els ajudi a tirar-ho endavant. 

 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
  

PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat de reparcel·lació, de 
compensació bàsica a cooperació de la UASU núm. 7 “El Cònsol”, prevista al 
programa d'Actuació Econòmica i Financer 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 S.L., per a la Comunitat de Propietaris de l'esmentada 
UASU, deixant sense efecte l’acord del Ple de 10 de maig de 1995. 



 
  
 
 
  

SEGON.- Aprovar inicialment el conveni de col·laboració de gestió 
urbanística amb la Comunitat esmentada, acordant que s’integri dins la 
documentació de l’expedient d’aprovació del projecte de reparcel·lació econòmica, 
de conformitat amb l'article 24.2 del Reglament d'urbanisme de Catalunya. 

TERCER.- Sotmetre a un termini d’informació pública d'un mes, els 
presents acords, conforme al que estableix l’article 119.2 de la llei d'urbanisme de 
Catalunya de 3 d'agost de 2010, transcorregut el qual sense presentar-se 
al·legacions, s’entendran aprovats definitivament. 

QUART.- Publicar aquesta proposta d'acord presentada, 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. 

 
12.-MOCIONS.- A) La regidora Sra. Balliu representant del grup municipal 

de l’ICV, dóna lectura a la següent moció: PROPOSTA MOCIO DE LES 
ASSOCIACIONS "ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUI , "ESCOLA PER LA PAU 
AMB EL SAHARA", "ASSOCIACIO SOLIDARIA MALGRAT AMB EL SAHARA" I 
"COL.LECTIU DE ]OYES PEL SAHARA DE PINEDA" ALS GRUPS POLITICS 
MUNICIPALS D'ARENYS DE MAR SOBRE ELS IJLTIMS FETS DEL SAHARA 
OCCIDENTAL 

 
EXPOSICIO DE MOTIUS.- Des de 1975 I'ordenament internacional no 

accepta ja la colonitzaci6 de cap territori, i molt menys la invasi6 militar 
mitjançant l’ús de la força en I'administraci6 colonial de territori no autònom, 
que encara no ha pogut exercir el seu dret de lliure determinació. Marroc és 
la única potencia regional del Nord d’Àfrica que mante ocupat militarment un 
territori en procés de descolonitzaci6, grades Al finançament de les grans 
potencies. El poble sahrauí, sobirà legítim d'un dels territoris mes rics del 
mon en recursos naturals, es troba sotmès a l’espoli i l’opressió pel regim 
dictatorial marroquí. Davant l’autèntic genocidi al que es troba sotmès aquest 
poble, I'Estat Espanyol, potencia administradora de l’antic Sàhara Espanyol, 
respon amb un silenci còmplice. 

 
El poble sahrauí, qui al Ilarg de la seva historia sempre ha manifestat 

un fort esperit de resistència anticolonial, va fundar el 10 de maig de 1973 el 
Frente POLISARIO com a moviment d’alliberació nacional, que protagonitza 
la direcció de la lluita sahrauí en el pla popular, militar, polític i diplomàtic. El 
27 de febrer de 1976, el poble sahrauí va culminar el seu procés d’afirmació 
nacional amb la constituei6 de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) a la ciutat de Bir Lehlu. A partir d'aquest moment, en termes jurídics 
i politics, la lluita per I'alliberaci6 del territori del Sàhara Occidental es 
planteja com un procés d'alliberaci6 de territoris ocupats. 

 
Amb la signatura dels Acords de Madrid de 1975 entre Espanya, 

Mauritània i Marroc, es constitueix il·legítimament una administraci6 



 
  
 
 
  

provisional tripartida, amb la que mai es transfereix la sobirania del territori 
del Sàhara Occidental al seu legítim dipositari, el poble sahrauí. Aquest acord 
inicia el procés d’abandonament del territori colonial per part de I'Estat 
Espanyol, el qual efectua la seva retirada el 28 de febrer de 1976. 

Des de I'ocupació militar il·lícita de l’exèrcit marroquí fins els nostres 
dies, Marroc exerceix el terrorisme d'Estat contra tot aquell, sigui o no 
sahrauí, que defensi la lluita legítima d'aquest poble. Durant 35 anys, el 
poble sahrauí resisteix a la brutal repressi6 exercida per les forces militars i 
policials marroquines. 

 
Marroc porta 35 anys incomplint sistemàticament la legalitat 

internacional, representada per una multitud de Resolucions de la ONU, tant 
de I'Assemblea General com del Consell de Seguretat, així com fent cas 
omís de la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia, i incomplint el Pla 
de Pau, sense que s’hagin activat mecanismes internacionals existents per 
sancionar Marroc. 

 
Manifestem que la única soluci6 favorable per al poble Sahrauí es 

I'aplicaci6 en tota la seva extensi6 del seu dret d'autodeterminaci6 mitjançant 
Referèndum, en totes les condicions ja expressades en la legalitat 
internacional, sota l’auspici de les Nacions Unides i de I'OUA (Organitzaci6 
Uni6 Africana). 

 
EXPOSICIÓ DELS FETS: 
 
A inicis d’octubre d'aquest any, cents, milers de sahrauís van sortir de les 

ciutats ocupades del Sàhara Occidental i van començar a organitzar campaments 
de protesta conta la sistemàtica política marroquí d' "exclusió [ marginació". 
Aquests campaments van ser aixecats per poder manifestar-se i exercir el seu dret 
d’expressió, doncs fer-ho en els carrers de ('Aaiun o altres ciutats sahrauís es 
impossible. 

 
Com a resposta, Marroc va enviar a ('inspector general de les Forces 

Armades, Abdelaziz Benani, el director de la Gendarmeria Housni Benslimane i a 
alts càrrecs de l’exèrcit, així com a unitats de les Forces Armades de la 
Gendarmeria i forces auxiliars que van procedir a rodejar a aquestes persones 
amb filats i a rebutjar l’abastament d'aigua, aliments o medicaments. 

 
Des de les associacions d’amistat amb el Poble Sahrauí i altres col•lectius, 

traslladem la nostra preocupació davant la brutal agressió que ha exercit les forces 
de seguretat i l’exèrcit marroquí sobre la poblacio sahrauí que es trobava en el 
"Campament Justícia i Dignitat", el Campament de Gdeim Izik, aixecant en les 
zones de la ciutat de ('Aaiun, del Sahara Occidental ocupat, la major manifestació 
de la historia realitzada per el poble sahrauí. 

 
La policia i l’exèrcit marroquí va tenir rodejat el Campament, es van produir 

nombroses agressions i va causar el primer assassinat d'un menor de 14 anys i 
ferides a altres persones, per bales assassines de l’exèrcit invasor conta la poblacio 



 
  
 
 
  

civil sahrauí i impedint no nomes el pas d’aliments, aigua, medicaments, sinó 
també d’observadors internacionals i mitjans de comunicació al campament. 

 
El campament estava integrat per mes de 2.000 jaimes i de 20.000 sahrauís 

en actitud no violenta i decidida. A partir del trenc d’alba del passat dia 8 de 
novembre, l’exèrcit del Marroc es va dirigir al Campament de Gdeim Izik (a 15 km 
de ['Aaiun), el va ocupar i desmuntar amb una violència sense sentit, destruint les 
jaimes i agredint salvatgement els seus ocupants, famílies sahrauís que intentaven 
denunciar la marginació social i econòmica del poble sahrauí a la seva pròpia terra, 
a mes de reclamar el seu dret a l’autodeterminació. 

 
Aquestes agressions s’han vist acompanyades per l’ocupació i la  

destrucció de les cases als barris sahrauís a I'Aaiun, de detencions arbitraries per 
part de la policia marroquina i patir agressions dels colons marroquins, amb pals, 
ganivets i altres eines, animats pals ocupants marroquins. 

 
Aquesta agressió, avui ja no sabem amb molta certesa, ha deixat milers de 

víctimes i mes de 20 morts entre els civils sahrauís. Enmig d'aquesta barbàrie, el 
govern del Marroc, fuig de les seves responsabilitats, amb mentides molt greus, 
amagant a la comunitat internacional, les detencions arbitraries de joves sahrauís, 
la desaparició de molts sahrauís desprès de ser detinguts, l’extensió social de 
politiques de terror i la destrucció de cases i tota mena de propietats dels sahrauís. 

 
El règim d’ocupació marroquí no permet l’entrada als mitjans de 

comunicació per amagar totes aquestes atrocitats. Marroc ha expulsat, negat 
acreditacions de premsa i bloquejat l’accès informatiu, com en els casos dels 
periodistes de Cadena Ser i de I'ABC. 

 
Actualment estem sent informats per els activistes Antonio Velazquez i 

Isabel Terraza, amagats des de fa dies a la ciutat de ('Aaiun com milers de 
sahrauís perquè policies i militars marroquins entren per la força a les seves cases, 
els torturen i, molts moren víctimes d’aquestes tortures. 

 
Denunciem que Espanya esta violant la seva pròpia Constitució al 

renunciar a les seves capacitats administradores sobre el Sàhara Occidental 
(Territori no autònom, en vies de descolonització). La ONU sots reconeix a 
Espanya com a potencia administradora del Sàhara Occidental fins que es 
realitzi el Referèndum d’autodeterminació del poble Sahrauí. Els interessos 
manifestats d'Espanya, dits per la Ministra Trinidad Jimenez sobre la 
importància de Marroc en la seguretat nacional, les inversions econòmiques, 
les seves politiques migratòries i els interessos de la Unió Europea sobre el 
Magreb, NO PODEN JUSTIFICAR UNA MASACRE COM LA QUE S’ESTÀ 
PRESENCIANT ALA CIUTAT DE L'AAIUN. Si els interessos econòmics i 
politics que sosté Espanya amb Marroc son mes importants que la vida dels 
seus ciutadans, Espanya esta fomentant un conflicte abans que donar 
passos cap a la pau i la conciliació. 

 



 
  
 
 
  

Per tots els fets exposats, es demana que el Ple Municipal aprovi el 
següent: 

 
PROPOSTA D'ACORDS: 
 
1. Instem a I'ONU, a la UE i a I'Estat Espanyol a que assumeixin 

les seves responsabilitats en defensa de la legalitat internacional, per el 
respecte als drets humans i civils i, a favor de la salvaguarda de les vides 
humanes. I instem a les Nacions Unides que intervinguin immediatament 
amb respecte a la seguretat de la poblacio sahrauí. 

2. La Unió Europea ha de paralitzar immediatament I'Estatut 
Avançat concedit, a Marroc, per no respectar els drets fonamentals de la 
poblacio sahrauí. Els Fons Europeus destinats a Marroc han de ser 
bloquejats. L’acord de Pesca no ha de ser renovat. 

3. El Govern espanyol, sent l’Estat espanyol encara potencia 
administradora del territori, ha de denunciar radicalment aquesta situació i 
demanar al govern marroquí que cesi en aquest assetjament i violència 
contra la poblacio sahrauí. La nova Ministra d’Assumptes Exteriors, Trinidad 
Jimenez, ha de requerir del seu homòleg marroquí el compliment de les 
seves obligacions internacionals amb respecte a la poblacio sahrauí. 

4. Sol·licitem a les autoritats i a les institucions de la UE, i en 
particular a Catherine Ashton, Alta Representant de la UE per Assumptes 
Exteriors i Política de Seguretat, i a Trinidad Jimenez, Ministra d’Assumptes 
Exteriors del Govern d'Espanya, una condemna clara i sense ambigüitats a 
l’atac violent de Marroc sobre la poblacio sahrauí. 

Que I'ONU,. la UE i el Govern espanyol exigeixi al Govern del Marroc 
la celebració del Referèndum d’autodeterminació, tal i com determinen les 
Nacions Unides. 

6. Que I'ONU, is UE i el Govern espanyol exigeixi al Govern del 
Marroc que permeti i garanteixi la llibertat de premsa i de comunicació, 
sense cap intervencionisme ni tancament, per evitar-li haver de generar 
versions del que veritablement esta passant en el Sàhara Occidental, ni 
obligar a cap cooperant haver de sortir del pals sota amenaces i pressió per 
part de la policia marroquina, amb suport del govern marroquí. 

7. Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern espanyol, al 
Ministeri d’Assumptes Exteriors, Oficina de I'ONU a Madrid, a la Presidència 
de la Unió Europea, a l’Ambaixada del Marroc a Espanya, Consolat del 
Marroc a Barcelona i al President del Parlament de Catalunya. Així corn 
també, traslladar l’acord a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, 
I'ACAPS (Associació catalana d’Amics del Poble Sahrauí) i, CEAS-Sàhara 
(Coordinadora estatal d’Associacions solidaries amb el Sàhara). 

Per últim, traslladar l’acord a l’Associació Thawra i l’Associació 
Resistència Sahrauí. Associacions que han tingut cooperants sobre el 
territori, a les quals els mostrem el nostre suport envers la seva tasca.- 
ARENYS AMB EL POBLE SAHRAUÍ, ASSOCIACIO SOLIDARIA MALGRAT 
AMB EL SAHARA COL·LECTIU DE JOVES PEL SAHARA DE PINEDA 
ESCOLA PER LA PAU AMB EL SAHARA.” 

 



 
  
 
 
  

• La tinent d’alcalde Sr. Estrada diu que des del PSC condemnen 
aquests atacs i lamenten la situació que estan vivint. Diu que no estan 
conformes però en alguns aspectes de la moció, per aquest motius el seu vot 
serà d’abstenció. 
 

Tot seguit, sotmesa a votació la Moció transcrita, s’acorda deu vots a favor 
corresponents al grups municipals del ERC, PP i ICV, i dos vots d’abstenció 
corresponent als grups municipals del VIA i del PSC, aprovar la susdita Moció. 
 

B) El regidor Sr. Massuet representant del grup municipal de CiU, dóna 
lectura a la següent moció:  

 
“El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentencies que, basant-se 

en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (IC) de l'Estatut, insten el 
Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar_ el castellà corn a llengua 
vehicular al costat del català a totes les escoles "corn a llengua vehicular de forma 
proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori", es 
a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentencia anuncia que la Generalitat 
haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presencia del castellà de 
manera "equitativa" respecte del català. 

El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s’uti litzi 
també com a llengua vehicular en el sistema educati u de la Comunitat 
Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les 
mesures que caigui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació 
creada per la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també 
el castellà corn a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb 
el català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que 
totes les comunicacions, circulars i qualsevol altr a documentació tant oral 
com escrita que li siguin remeses pel centre (d’ens enyament). siguin també 
en castellà", conclou la part dispositiva de la sentencia. 

Aquesta es la primera afectació directa de la retallada de 1'Estatut que es 
produeix a més contra un aspecte nuclear corn és la immersió lingüístics, que ha 
estat elogiat internacionalment. corn a model per preservar la llengua i garantir la 
integració de les persones nouvingudes. 

Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifest que nomes es 
pot regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució 
espanyola, i perquè el català és una llengua "per a usar en la intimitat, amb la 
família". 

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l'Estat espanyol amb la 
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el 
context . europeu i en d’altres països plurilíngües. 

 
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa 
un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua es la menys 



 
  
 
 
  

protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un. 
nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte 
impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 Reis que 
imposen la llengua castellana al nostre territori. 
 
Atès que el català es la llengua pròpia dels Països Catalans. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra 
llengua amb l’objectiu de la seva extinció. 
 
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al ple 1'adopcio 
dels següents. ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentencies del Tribunal Suprem 
que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, 
que ha suposat i d'una manera demostrada, com ho exposa el darrer informe 
PISA, un model d’èxit. 
 
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les 
escoles catalanes. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentencies i a complir la 
Llei d’educació de Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal 
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 

El regidor Sr. Herce diu que votarà a nivell personal a favor d’aquesta 
proposta. 

 
Tot seguit, sotmesa a votació la Moció transcrita, s’acorda per unanimitat, 

aprovar la susdita Moció. 
 
 

13.- PRECS I PREGUNTES.- A) PRECS.- El grup municipal de CiU formula 
els precs següents: 
 

1.- Preguem al govern que doni les ordres oportunes per tal que les 
cantoneres resultants a Ies obres de la Riera les vagin arrodonint per tal d’evitar 
possibles,accidents. Ens consta que en,algun cas ja s’ha fet, però els preguem ho 
facin extensiu a la resta de cantos vius. 

 
• El tinent d'alcalde Sr. Pera diu que recull el prec. 
 
2.- Demanem al govern que instauri zona de circulació 30 al tronc central de 

la Riera. D'aquesta manera amb una velocitat reduïda es pot eliminar el carril bici 
que queda tallat en arribar a la rotonda de I'Ajuntament. Quan estiguin finalitzats 
els passejos a la platja cap a Canet i cap a Caldes es poden ubicar uns 4 



 
  
 
 
  

kilòmetres de carril bici, però al mig de la Riera i és sobrer. 
 
• El tinent d'alcalde Sr. Pera diu que recull el prec. 

 
B) PREGUNTES.- El grup municipal del ViA formula les preguntes 

següents: 
 
1.- Fa uns mesos es va produir un incident amb el servei de grua municipal, 

motivat per discrepàncies en la interpretació del contracte amb l’empresa COMSA. 
El Govern Municipal va declarar que tenien convocada una reunió amb 
l’esmentada empresa per resoldre la discrepància i evitar nous incidents amb el 
servei de grua. 

Quin és el resultat d’aquesta reunió? Està tancada i aclarida la 
discrepància?, l’acord està reflectit en cap document escrit? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Pera diu que el resultat no va ser satisfactori 

perquè no es va arribar a cap acord i s’ha obert expedient sancionador a COMSA. 
 

2.- El projecte de remodelació de la Riera contempla la col·locació d’uns 
empostissats per a les terrasses de cafeteries i bars, un cop acabada l’obra en sí, 
té l’equip de Govern data de quan es col·locaran aquests empostissats? 

3.- En el cas de que la col·locació d’aquests empostissats no sigui imminent 
o es pugui trigar uns mesos a fer, han previst alguna mesura de precaució per 
evitar accidents (caigudes) en les zones on hi ha pedra irregular (antigues lloses)? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Pera diu que el projecte contempla un model 

homogeni de terrasses amb empostissats del terra. Actualment i segons el dibuix 
del projecte s’ha procedit a demanar pressupostos. No serà d’exigència immediata, 
però si a mig termini. 
 

4.- Ens poden informar de les gestions realitzades per part de l’Ajuntament 
davant de la marxa de les germanetes de l’asil? 
 

• L’alcalde diu que l’Ajuntament no és part de l’asil, és una fundació 
privada on encara que hi forma part l’alcalde a títol personal, no hi té cap decisió. 

El Patronat està intentant assegurar la continuïtat de la residència geriàtrica. 
 
 C) PREGUNTES.- El grup municipal de CiU formula les següents 
preguntes: 
 

1.- Reiterem la nostra pregunta al respecte de la plaga de coloms que 
esta patint la nostra Vila. Quines actuacions s'han fet i quines es pensen fer? 
Aquest mateix problema s’està donant amb els estornells que ja han colonitzat 
els tres plataners del cap baix de la Riera i van pujant amunt dada, temporada. 
Farà el govern alguna actuació? 

 
• L’alcalde diu que aquest estiu van venir tècnics de la Diputació i 

van plantejar solucions. Aquestes eren dràstiques, però no hi havia partida 

 



 
  
 
 
  

econòmica en el pressupost actual, per la qual cosa es preveu pel proper. 
 

2.- Com és que no s'han podat els arbres aquesta temporada? 
 
• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que es va iniciar la poda fa un 

mes però es va lesionar el jardiner i es troba de baixa laboral, per això s’han 
pres altres mesures perquè a la brigada no existeix més personal capacitat: 
S’han demanat pressupostos a empreses per contractar-ne una. S’iniciarà el 
proper 17 de gener. 

 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el president 

aixeca la sessió a les 21.15 h. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta acta 
autoritzada per mi, amb les signatures del president i la meva, el secretari, que en 
dono fe. 

 
 ARENYS DE MAR,  30 de desembre de 2010 
 
    L’ALCALDE,                           LA SECRETÀRIA ACCTAL., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA./   Per fer constar que l’acta transcrita que precedeix, 

corresponent a la sessió del Ple de data 29 de desembre de 2010, s’ha estès 
sense esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 203106  -E 
revers a 203115-E revers i núm. d’ordre  121 revers a 130 envers. 
 

LA  SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT, 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


