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Secretaria/gb 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple    
 
Núm. de la sessió:      
Data: 06.07.11 
Horari: de 20 a 21 h 
Lloc: Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Joaquim Barris Garcia, tinent d’alcalde 
Maria Belen Quintero Aragon, tinent d’alcalde 
Susanna Mir Julià, 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 
 
L’alcalde obre la sessió i a continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.- La secretària llegeix l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior, celebrada amb caràcter especial el dia 11 de 
juny de 2011.S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2. Periodicitat de les sessions de Ple.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la 
proposta d’acord sobre l’assumpte anunciat i manifesta que, de conformitat 
amb el que disposen l’article 98 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  l’art.16 del 
Reglament orgànic municipal i l’art. 38 del Reglament orgànic i funcionament i 
règim jurídic dels ens locals, s’ha d’establir la periodicitat de les sessions 
ordinàries del Ple. 
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El regidor Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC-PM, 
diu que el seu grup s’abstindrà, ja que consideren que l’horari que hi havia fins 
ara, les 19 h, era millor per compatibilitzar els horaris amb la vida familiar. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 3 vots ICV-EUIA-E, 2 vots PP, 1 vot CUP, 1 vot 
Esquerra-AM, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: cap 
Abstencions: 4 vots PSC-PM 
 
El Ple acorda per majoria absoluta: 
 
Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple cada tercer dimecres de   
mes a les 20 h. 
 
3. Constitució de la Junta de Portaveus .- L’alcalde, Sr. Fors, manifesta que 
atès que, per Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2011, s’han constituït 
els grups municipals així com els seus portaveus, es considera oportú constituir 
la Junta de portaveus d’aquesta corporació, de la qual l’art. 42è del ROM regula 
la composició i funcions.  
 
El Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Constituir la Junta de Portaveus, integrada pels portaveus dels set grups 
municipals i presidida per l’alcalde, la qual es reunirà de manera preceptiva 
abans del Ple municipal. 
 
4. Constitució de les Comissions Informatives .- L’alcalde, Sr. Fors, 
manifesta que, de conformitat amb el que disposen els articles 60 i 100 del 
Decret llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 45 del  Reglament orgànic 
municipal, cal procedir a la constitució de les diferents Comissions informatives. 
 
El Ple, per unanimitat, acorda: 
 
1r Constituir les següents Comissions informatives permanents: 
 

a) Economia, hisenda i administració , que assumirà les funcions de la 
Comissió especial de comptes i coneixerà de: Funció pública, 
organització i funcionament de l’Administració municipal, ordenances i 
reglaments, contractació i patrimoni municipal.  

 
La integraran els següents regidors: 
 
1 regidor representant de CiU:  
titular: Sr. Joaquim Barris Garcia 
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1 regidor representant del PSC-PM, 
 titular: Sra. Lorena Estrada Ocaña, suplent: Sr. Ramon Vinyes Vilà  
                 
1 regidor representant d’ICV-EUIA-E, 
titular: Sra. Assum Balliu Tenas, suplent: Sra. Isabel Roig Casas  
 
1 regidor representant del PP, 
titular, Sr. Juan José Almansa Aragon, suplent: M. Belen Quintero Aragon 
 
1 regidor representant de la CUP-PA, 
 Sr. David Caldeira Bacardit 
 
1 regidor representant d’Esquerra-AM, 
 Sra. Annabel Moreno Nogué  
 
1 regidor representant de VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL,  
 Sr. Alejandro Acero Cherta 
 
En tindrà la presidència  el tinent d’alcalde SR. JOAQUIM BARRIS I 
GARCIA. 
 
b) Urbanisme, obres i serveis públics, que coneixerà de tots els temes 

propis de l’àmbit d’urbanisme en matèria de planejament i gestió, així  
com dels temes de les obres públiques i els Serveis municipals. 

 
La integraran els següents regidors: 
 
1 regidor representant de CiU, 
titular: Sr. Estanislau Fors Garcia 
 
1 regidor representant del PSC-PM, 
titular: Sr. Santiago Fontbona Arbós, suplent: Ramon Vinyes Vilà 
 
1 regidor representant d’ICV-EUIA-E, 
titular: Sra. Isabel Roig Casas, suplent: Sr. Josep Antoni López Navarro i la 
Sra. Assum Balliu Tenas 
  
1 regidor representant del PP, 
titular:l Sr. Juan José Almansa Aragon, suplent: Sr. José Almansa Aragon 
 
1 regidor representant de la CUP-PA, 
Sr. David Caldeira Bacardit 
 
1 regidor representant d’Esquerra-AM, 
Sra. Annabel Moreno Nogué 
 
1 regidor representant de VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL, 
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Sr. Alejandro Acero Cherta 
 

      
 En tindrà la presidència l’alcalde SR. ESTANISLAU FORS I GARCIA. 
 

c) Serveis a les persones, coneixerà de: Comunicació, consum, educació, 
infància, joventut, cultura, igualtat, acció social, acció ciutadana, gent 
gran, nova ciutadania, esports, promoció local i comerç.  

 
 La integraran els següents regidors: 
 
1 regidor representant de CiU,  
titular: Sra. Susanna Mir Julià 
 
1 regidor representant del PSC-PM, 
titular: Sra. Maria Isabel Illescas Sánchez, suplent: Sr. Ramon Vinyes Vilà 
 
1 regidor representant d’ICV-EUIA-E, 
titular: Sr. Josep Anton Lopez Navarro, suplent: Isabel Roig Casas i Assum 
Balliu Tenas 
 
1 regidor representant del PP, 
titular: Sr. Juan José Almansa Aragon, suplent: M Belen Quintero Aragon 
 
1 regidor representant de la CUP-PA, 
 Sr. David Caldeira Bacardit 
 
1 regidor representant d’Esquerra-AM,  
 Sra. Annabel Moreno Nogué 
 
1 regidor representant de VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL, 
 Sr. Alejandro Acero Cherta 
 

      En tindrà la presidència la tinent d’alcalde SRA. SUSSANA MIR JULIÀ. 
 
2n Que per a l’adopció d’acords s’aplicarà el sistema de vot ponderat, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 60.5 del DL 2/2003 de 28 d’abril. 
 
3r  Que les sessions es duran a terme el segon dimecres de cada mes a les 
20h.  
 
5. Règim i dedicació exclusiva de l’alcalde.-  L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte 
de la proposta d’acord sobre l’assumpte anunciat i manifesta que els membres 
de les corporacions locals, quan duguin a terme l’exercici dels seus càrrecs 
amb dedicació exclusiva, tenen dret a percebre retribucions d’acord  amb el 
que disposen l’article 75.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases 
del règim local, i l’art. 166.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 2/2003.  
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I que les retribucions abans esmentades han d’estar consignades en els 
pressupostos municipals de conformitat amb el que disposen l’art. 75.5 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i l’art. 166.3 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003. 
 
La regidora Sra. Annabel Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, 
manifesta el que segueix: “Bon vespre a tothom. Des d’ERC creiem necessari i 
gairebé imprescindible que l’alcalde del nostre municipi gaudeixi de dedicació 
exclusiva per donar una resposta ràpida i curosa a les necessitats de la nostra 
vila, més quan es tracta d’un municipi de gairebé 15.000 habitants on passen 
moltes coses, on hi ha molta feina a fer i on s’han d’invertir totes les hores del 
dia a causa de la conjuntura econòmica. Estem d’acord igualment en la 
retribució, la qual considerem justa d’acord amb les responsabilitats que 
comporta el càrrec. 
 
Tanmateix, no hi votarem a favor perquè l'alcalde va repetir en nombroses 
ocasions i en diferents mitjans que ni ell ni els regidors del seu govern no 
tindrien dedicacions exclusives. Un exemple va ser el dia que va tenir lloc el 
debat d’alcaldables a la Sala Josep Maria Arnau del Calisay, on va dir 
textualment: “Ningú, ni regidors ni alcalde, tindrà dedicacions exclusives”. 
 
Des d’ERC considerem que les promeses electorals s’han de complir. No pot 
ser d’una altra manera, perquè qui promet s’obliga i perquè són promeses fetes 
en campanya electoral. No complir-les és enganyar la ciutadania i menystenir 
els electors, que són els únics sobirans. És inconcebible que tres setmanes 
després de constituir-se el nou govern, en el primer ple de gestió, ja s’estigui 
incomplint una promesa electoral. 
 
Des d’ERC creiem que es tracta d’una falta de respecte envers els nostres 
vilatans, a qui ens devem com a fidels mandataris, ja que van confiar en 
nosaltres en exercir el dret de vot. I aquest vot el van fonamentar, segurament, 
en el nostre discurs. Per aquest motiu, algú ens pot assegurar que si CiU no 
hagués fet en campanya aquesta promesa sobre dedicacions exclusives i 
càrrecs eventuals avui seria la força més votada? Potser ara no tindrien els 
quaranta vots i escaig que els van fer guanyadors i serien a l’oposició. 
 
Faltar a la paraula com a polítics desvirtua el sentit de la nostra actuació i 
genera incredulitat i desafecció política, cosa que, especialment en els nostres 
dies, no ens podem permetre. 
 
Per tot això, ERC s’abstindrà en aquesta votació. No hi votarem en contra 
perquè el nostre sentit de la responsabilitat ens porta a facilitar que el nou 
govern pugui començar a fer feina, però no podem votar a favor d’una proposta 
que aquest govern rebutjava amb contundència fa tot just un mes”. 
 
El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal CUP-PA, 
manifesta el que segueix: “Tot i que pensem que si un alcalde té un règim de 
dedicació exclusiva, aquesta ha de ser retribuïda, en aquest punt el que diem 
és que cal una relació entre el que es diu en campanya i el que es fa després. 
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És per això que diem que exercirem de control perquè no es repeteixin 
incongruències en aquest sentit. Amb tot, el sentit del nostre vot serà afirmatiu.” 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 4 vots PSC-PM, 2 vots PP, 1 vot CUP,1 vot VIA-SI-
RCAT-Bloc municipal 
Vots en contra: 3 vots ICV-EUIA-E 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM  
 
El Ple acorda per majoria absoluta: 
 
1r Assignar al Sr. Estanislau Fors Garcia el règim de dedicació exclusiva i una 
retribució de 47.430,74 euros bruts anuals. 
 
2n Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social el Sr. Estanislau 
Fors Garcia. 
 
3r La dita retribució és incompatible amb d’altres retribucions amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes o 
empreses que en depenguin d’acord amb la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions públiques. 
 
4t Aquesta retribució té efectes a partir del dia 15 de juny de 2011. 
 
6. Règim i dedicació exclusiva de la regidora Susan na Mir Julià i del 
regidor Juan José Almansa Aragón .- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la 
proposta d’acord sobre l’assumpte anunciat i manifesta que els membres de les 
Corporacions Locals, quan duguin a terme l’exercici dels seus càrrecs amb 
dedicació exclusiva, tenen dret a percebre retribucions d’acord  amb el que 
disposen l’article 75.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del 
règim local i l’art. 166.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya 2/2003.  
 
I que les retribucions abans esmentades han d’estar consignades en els 
pressupostos municipals, de conformitat amb el que disposen l’art. 75.5 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i l’art. 166.3 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003. 
 
La regidora Sra. Annabel Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, 
reitera el que ja ha dit en el punt núm. 5. 
 
El regidor Sr. Alex Acero, en representació del grup municipal VIA-SI-RCAT-
Bloc Municipal, manifesta el que segueix: “El Bloc Municipal ha manifestat en 
diverses ocasions no ser partidari de la dedicació exclusiva, fonamentalment 
perquè interromp la trajectòria professional de les persones i crea les 
condicions per a la dependència laboral de l’exercici de la política. Dit d’una 
manera més planera, tret que el regidor o regidora sigui funcionari, l’absència 
del lloc de treball pot suposar la no recuperació i per tant un greuge laboral o bé 
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la “inserció” retribuïda en càrrecs sense contingut i en conseqüència el sobre-
dimensionament de les institucions públiques. 
 
Ateses les especials circumstàncies en què es troba el Govern: insuficiència de 
regidors per cobrir les carteres, ja que els dos regidors han d’abastar una 
càrrega de treball notable, pel bon funcionament de les Regidories, el grup del  
Bloc Municipal hi votarà a favor. 
 
Amb el prec que si més endavant altres regidors provinents de l’oposició es fan 
càrrec de les Regidories ara agrupades i, per tant, la càrrega queda més 
distribuïda, es pugui revertir aquestes dedicacions exclusives.” 
 
El regidor Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC-PM, 
diu:  “El nostre grup ha votat anteriorment a favor de la dedicació exclusiva de 
l’alcalde, perquè ho entenem i no volem fer demagògia. Ara bé, el nostre grup  
votarà en contra d’aquestes dedicacions si no es modifica la proposta en el 
sentit de que els efectes retributius siguin a partir del dia 7 de juliol ja que 
considerem que el Ple és sobirà i és a partir d’aquest moment quan han de 
tenir efecte les dedicacions i les retribucions, no han de ser amb efectes 
retroactius, ni de la data del Decret de delegació ni de la presa de possessió.  
 
Dit això, també volem recordar que en campanya electoral l’ara senyor alcalde 
va dir i repetir que no hi haurien dedicacions, no només exclusives, sinó 
dedicacions. Estem per tant davant un incompliment del programa electoral i 
serà el govern qui n’haurà de donar explicacions”. 
 
El regidor Sr. David Caldeira, en representació del grup municipal CUP-PA, 
manifesta el que segueix: “De la mateixa manera que el sentit del vot de la 
CUP ha estat afirmatiu en el punt 5 en què s’assignava al senyor alcalde un 
règim de dedicació exclusiva i una retribució de 47.430,74 euros bruts anuals, 
pensem que, precisament per això, i pel fet de la incorporació de la figura de 
l’assessor d’Alcaldia, la dedicació exclusiva de la regidora Susanna Mir i Julià, 
igual que la de qualsevol regidor o regidora de l’equip de govern, no queda 
justificada. Així, la coordinació i connexió entre l’Alcaldia i els tècnics de cada 
àrea, entenem que queda plenament garantida; així haurà de ser, amb la tasca 
de l’assessor gerent. Val a dir, i per acabar, que veiem amb bons ulls de no 
apujar, o fins i tot de rebaixar, les retribucions d’aquests i de la resta d’electes. 
El sentit del nostre vot serà en contra”. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: 3 vots ICV-EUIA-E, 1 vot CUP, 
Abstencions: 4 vots PSC-PM,1 vot Esquerra-AM  
 
El Ple acorda per majoria simple: 
 
A) 1r Assignar a la Sra. Susanna Mir Julià el règim de dedicació exclusiva i una 
retribució de 28.000 euros bruts anuals. 
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2n Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social la Sra. Susanna Mir 
Julià. 
 
3r La dita retribució és incompatible amb d’altres retribucions amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes o 
empreses que en depenguin d’acord amb la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del  
personal al servei de les Administracions públiques. 
 
4t Aquesta retribució té efectes a partir del dia 7 de juliol de 2011. 
 
B) 1r Assignar al Sr. Juan José Almansa Aragon el règim de dedicació 
exclusiva i una retribució de 28.000 euros bruts anuals. 
 
2n Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social el Sr. Juan José 
Almansa Aragon. 
 
3r La dita retribució és incompatible amb d’altres retribucions amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes o 
empreses que en depenguin d’acord amb la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del  
personal al servei de les Administracions públiques. 
 
4t Aquesta retribució té efectes a partir del dia 7 de juliol de 2011. 
 
7. Retribucions i indemnitzacions als càrrecs elect es.- L’alcalde, Sr. Fors, 
dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte anunciat i manifesta que 
de conformitat amb el que disposa l’art. 73.3 i 75.3.4 i 5 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril de bases del règim local, es proposa la dotació econòmica dels grups 
politics municipals portaveus i membres de la corporació. 
 
El regidor Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC-PM, 
diu que al seu grup els sembla bé que s’hagi procedit a variar la reglamentació 
que se seguia fins ara tenint clar que les retribucions seran màximes mensuals 
i no per cada Junta/Ple. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 4 vots PSC, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc 
Municipal, 1 vot Esquerra-AM 
Vots en contra: Cap 
Abstencions : 3 vots ICV-EUIA-E, 1 vot CUP  
 
El Ple acorda per majoria absoluta: 
 
1r Assignar una dotació econòmica als grups polítics municipals en els 
següents termes: 
 

a) Per a cada grup municipal una quantitat de 324,73 euros al mes, com 
a component fix.  
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b) Per a cada grup municipal una quantitat de 25,5 euros al mes per 
regidor, com a component variable. 

 
La dita dotació  té efectes a partir de l’1 de juliol de 2011. 
 
Aquesta dotació no es podrà destinar al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius 
fixos de caràcter patrimonial. 
  
Els grups hauran de portar una comptabilitat especifica de l’esmentada dotació 
i no podran destinar-la al pagament de remuneracions de personal de qualsevol 
tipus al servei de la corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos de caràcter patrimonial del grup municipal. 
 
2n Assignar a cadascun dels portaveus del grups municipals una dotació 
econòmica mensual de 308,49 euros bruts, en concepte d’indemnitzacions i 
assistències per l’exercici del càrrec i amb efectes des de l’1 de juliol de 2011. 
 
3r Assignar una dotació econòmica als membres de la Corporació en concepte 
d’indemnitzacions i assistència a les sessions municipals en els següents 
termes: 
 

a) Per assistència a les sessions de Ple, la quantitat de 209,78 euros al 
mes.  

b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, la 
quantitat de 715,70 euros al mes. 

 
8. Determinació del nombre, les característiques  i  la retribució del 
personal eventual.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la proposta d’acord 
sobre l’assumpte anunciat i manifesta que de conformitat amb el que disposa 
l’art. 304 apartat 1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el nombre, les 
característiques i la retribució del personal eventual les ha de determinar el Ple 
de cada corporació al començament del seu mandat 
 
La regidora Sra. Annabel Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, 
manifesta el que segueix: “Quant als càrrecs eventuals, ERC entén que a 
vegades són necessaris. Novament, però, el nostre alcalde incompleix una 
promesa electoral i contradiu les seves pròpies declaracions realitzades el 12 
de juny d’enguany, un dia després d’haver pres possessió com a alcalde, al 
programa “El Dominical” de Ràdio Arenys, on va repetir en dues ocasions que 
el que ell anomenava gerent no cobraria. Un altre incompliment. 

Durant tota la campanya es va vantar de no voler tenir cap càrrec eventual, 
però tan sols tres setmanes després incompleix la seva paraula i contracta no 
un sinó quatre càrrecs eventuals a més de les tres dedicacions exclusives 
abans esmentades. 
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Finalment, i en referència als set regidors que tenen carteres, val a dir que en 
són vuit, un menys que en l’anterior mandat, i que, a més, s'han suprimit 
regidories com Participació, Mobilitat o Cooperació. 

Hem de ser coherents amb les nostres paraules”.  

El regidor Sr. Ramon Vinyes, en representació del grup municipal del PSC-PM, 
manifesta el que segueix: “El nostre argument és similar a allò dit per a la 
dedicació en exclusiva als regidors. En aquest cas encara més evident. Avui 
procedim a modificar la plantilla i ha de ser a partir de demà que es procedeixi 
a contractar als treballadors sense efectes retroactius. Què hauria passat si un 
treballador hagués pres mal mentre no tenia contracte o hagués hagut una 
inspecció de treball. Si el redactat es manté igual, el nostre grup hi votarà en 
contra; si es fa amb efectes de demà mateix ens abstindrem”. 
 
La regidora Sra. Assum Baliu, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA-
E, manifesta el que segueix: “Alcalde, regidors i regidores i a tots i totes els que 
sou a la Sala de Plens i als que ens escolteu des de casa per Ràdio Arenys. 
 
El senyor alcalde és víctima de les seves paraules. El senyor Estanis Fors, 
durant la campanya electoral va manifestar reiteradament, per activa i per 
passiva, que al seu equip de govern no hi hauria retribucions exclusives ni 
càrrecs de confiança, i podem comprovar que les paraules se les emporta el 
vent i allà on es va dir una cosa, ara se’n fa una altra.  
 
És clar que voler ser alcalde, per ser la força més votada, però només governar 
amb 5 regidors,  és una tasca difícil i molt sobrecarregada.  
 
Serà el mandat amb més macroregidores (si no m’equivoco) de la història del 
consistori, mot amb què definien, per cert, alguns membres de CIU i del PP,  en 
l’anterior mandat algunes de les àrees. 
 
Aquesta tasca serà compartida, mitjançant un pacte amb el PP, cosa que  
suposa l’entrada a l’equip de  govern de dos regidors, amb el repartiment de les 
competències d’algunes regidories. 
 
A ICV entenem que hi ha d’haver retribucions exclusives, evidentment.  
 
Som conscients, i hi estem a favor, que l’alcalde i alguns regidors han de tenir i  
percebre les retribucions  corresponents a les dedicacions exclusives, tal com 
disposa la llei per als membres de les corporacions locals d’acord amb les 
responsabilitats que han d’exercir i la dedicació al càrrec. 
 
El que no entenem és per què, de la manera que s’han repartit les diferents 
regidories, es proposen unes dedicacions exclusives en unes àrees que estan 
ben dotades de personal, com la d’Esports i la de Serveis, o com l’alcalde, que 
repeteixo, va manifestar de manera contundent que no tindria dedicació 
exclusiva i que ara en tindrà, i quan a més hi hem de sumar la figura i el sou 
d'un “càrrec de confiança”, d’un assessor, un gerent , que a més  tindrà 
funcions de coordinar les diferents regidories. L'assessor, un càrrec de 
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confiança que al principi se'ns deia que no tindria retribució i que finalment 
cobrarà una assignació de 17.000 euros anuals, un sou al qual no arriben molts 
arenyencs que tenen la sort de treballar a jornada completa. 
 
Aquest és un govern –del qual fins aquest mateix matí desconeixíem el 
repartiment del cartipàs municipal–, amb set regidors a govern, carteres mal 
repartides,  no equitatives i regidories suprimides com la de Participació 
Ciutadana o Solidaritat i Cooperació Internacional, i del qual no tenim 
constància ni pública ni oficial, dels termes del pacte amb el PP ni amb els 
regidors que hi són, però no hi són, governen però estan a la oposició i del qual 
no tenim cap full de ruta, cap Pla d’acció municipal que ens indiqui ni 
l’estructura del cartipàs ni les propostes ni les actuacions que pensa fer aquest 
govern en el seu mandat.   
 
Recordem tot el debat de campanya que van crear  sobre les dedicacions 
exclusives. 
 
Quins son els compromisos programàtics que s’han pactat amb els diferents 
grups que el formen i els que no el formen, ho són però no hi són, però tenen 
delegades competències? 
 
No hi ha proposta programàtica i per tant desconeixem les càrregues i la feina 
que justifiquen aquestes dedicacions. 
 
Exigim la transparència de què fa gala l'alcalde perquè es facin públics els 
acords pels quals han arribat al govern  i no volem sentir a parlar més de 
transparència fins que es faci públic l'acord municipal i el Pla de mandat. 
 
I que facin suma de totes les assignacions per a les tasques de govern... 
 
La nostra posició, i en concret el sentit del nostre vot, va en contra d’aquestes 
propostes d’acord. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Vots en contra: 3 vots ICV-EUIA-E,  
Abstencions : 4 vots PSC, 1 vot CUP, 1 vot Esquerra-AM 
 
El Ple acorda per majoria simple: 
 
Primer.- Crear, a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament,  els següents 
llocs de treball destinats a personal eventual:  
 
Nombre,      grup assimilat,         denominació 
 
1                   A2                        Secretari d’Alcaldia matí 25 hores setmanals 
1                   A2                        Secretari d’Alcaldia tarda 20 hores setmanals 
1                   A2                        Assessor d’Alcaldia 25 hores setmanals 
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1                   A2                        Cap d’informació i comunicació 35 hores                                                
                                                 Setmanals, amb jornada flexible de matí i tarda 
 
Segon.-  Determinar les següents característiques i retribucions per a aquest 
personal eventual: 
 
1 A2 Secretari d’Alcaldia matí,  25 hores setmanals 
*Funcions 

� Organitzar i coordinar l’activitat en l’àmbit d’actuació de la secretaria 
d’Alcaldia.  

� Realitzar funcions pròpies de secretari/ària d’Alcaldia, això és: programar 
l’agenda i atendre les visites de l’alcalde i dels regidors de l’equip de govern; 
elaborar escrits d’Alcaldia, redactar documentació, dur el control de la 
correspondència oficial, etc. 

� Informar, derivar i canalitzar els usuaris i públic en general. 

� Supervisar tota la documentació a signar per l’alcalde per tal de comprovar 
l’adequació d’aquesta als requisits establerts per a cadascuna de les 
tramitacions corresponents 

� Atendre i analitzar les consultes, queixes i/o suggeriments adreçades a 
l’alcalde i resoldre aquelles per a les que està facultat/ada tan personalment 
com telefònicament. 

� Donar suport administratiu a diferents regidories quan així li sigui requerit.  

� Col·laborar en les funcions protocol·làries pròpies de l’àrea (confeccionar els 
programes d’actes, elaborar i enviar invitacions, rebre convidats, contractar 
càtering, etc.). 

� Col·laborar a preparar i organitzar actes oficials.  

� Rebre i distribuir la correspondència de l’àmbit. 

� Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, 
empreses, etc. així com amb altres departaments de l’Ajuntament per tal de 
realitzar adequadament les tasques assignades. 

� Mantenir actualitzat l'arxiu, arxivant i classificant documents i 
correspondència, i preparar les transferències per a l'arxiu definitiu segons 
criteris fixats de gestió documental.  

� Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 



 
  
 
 
  

13

� I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
*Jornada, retribucions i efectes 
 
Fixar la jornada laboral en 25 hores setmanals, de 9 a 14 hores de dilluns a 
divendres , amb una retribució mensual bruta de 1.248,75 €.i dues pagues 
extra d’acord amb la normativa funcionarial, i amb efectes del dia 7 de juliol de 
2011 
 
1 A2 Secretari d’Alcaldia tarda, 20 hores setmanals  
*Funcions 
Les mateixes que les definides per al secretari d’Alcaldia del matí. 
 
*Jornada,retribucions i efectes 
 
Fixar la jornada laboral en 20 hores setmanals, de 17 a 21 hores, de dilluns a 
divendres, amb una retribució mensual bruta de 1.000 € i dues pagues extra 
d’acord amb la normativa funcionarial. 
 
1 A2 Assessor d’Alcaldia 25 hores setmanals 
*Funcions 
1.- Prestar suport a l’alcalde mitjançant la planificació, organització i coordinació 
operativa de les seves activitats d’acord amb indicacions rebudes. Així 
assumirà les següents funcions específiques: 
 

1.1 Acompanyar a l’alcalde en totes les activitats que se li requereixin, i 
oferir-li suport  tècnic. 
1.2 Orientar i supervisar la gestió de l’agenda política de l’alcalde 
controlant les necessitats que poden sorgir per a l’organització i suport 
dels actes programats. 
1.3 Planificar i organitzar els actes públics, reunions, entrevistes, entre 
d’altres, que ho requereixin. 
1.4 Assistir a les reunions de direcció  com a representant dels temes 
propis d’Alcaldia.  

  
2.- Coordinar les regidories municipals.  
3.- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
4.- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
* Jornada, retribucions i efectes 
Fixar la jornada laboral en 25 hores setmanals, de 9 a 14 hores, de dilluns a 
divendres, amb una retribució mensual bruta de 1.248,75 €. I dos pagues extra 
d’acord amb la normativa funcionarial, i amb efectes del dia 7 de juliol. 
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1 A2 Cap d’informació i comunicació 
*Funcions 
1.-Assessorar i donar suport tècnic en matèria de comunicació, tant a nivell 
intern de la corporació com a nivell extern dels mitjans de comunicació, 
institucions, organismes, usuaris en general; dins de l’àmbit d’actuació pròpia. 
2,-Elaborar i desenvolupar material informatiu relatiu a la comunicació i 
informació de la corporació. 
3.- Gestionar i coordinar la difusió de la informació municipal per tal de 
conformar una activitat informativa coordinada. 
4.-Supervisar i controlar la comunicació i la imatge corporativa.  
5.- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
6.- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
*Jornada*retribucions*efectes 
Fixar la jornada laboral en 35 hores setmanals, amb jornada flexible de matí i 
tarda, amb una retribució mensual bruta de 1.858 € i dues pagues extra d’acord 
amb la normativa funcionarial. 
 
Tercer.-  Amortitzar els llocs de treball de personal eventual de la plantilla del 
mandat anterior i procedir a la corresponent tramitació. 
 
9. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en vers 
l’autoorganització municipal.- L’alcalde dona compte dels Decrets següents: 
 

a) Nomenament dels tinents d’alcalde:  
 

El Decret de 23 de juny de 2011 determina que són els següents: 
 
1r  tinent d’alcalde el Sr.  JOAQUIM BARRIS I GARCIA 
2n tinent d’alcalde la Sra. MARIA BELÉN QUINTERO ARAGON 
3r tinent d’alcalde la Sra. SUSANNA MIR JULIÀ 
4t tinent d’alcalde el Sr.  SORAYA REAL IGLESIAS 
5è tinent d’alcalde el Sr.  ROMAN PASCUAL RODRÍGUEZ 
6è tinent d’alcalde el Sr.  JUAN JOSE ALMANSA ARAGON 
 
 

b) Delegacions tinents d’alcalde i regidors 
 
Els Decrets de dates 16, 22 i 23 de juny de 2011, determinen que són les 
delegacions següents:  

 
A favor del 1r tinent d’alcalde, Sr. Joaquim Barris Garcia, la direcció i gestió de 
l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius que 
afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual no 
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excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit 
d’Hisenda i Administració general. 
 
A favor de la 2a tinent d’alcalde, Sra. Maria Belén Quintero Aragon, la direcció i 
gestió de l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius 
que afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la 
quals no excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit 
de Governació. 
 
A favor de la 3a tinent d’alcalde, Sra. Susanna Mir Julià, la direcció i gestió de 
l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius que 
afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual no 
excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit 
d’Educació, Infància, Joventut, Cultura i Igualtat. 
 
A favor de la 4a tinent d’alcalde, Sra. Soraya Real Iglesias, la direcció i gestió 
de l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius que 
afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual no 
excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit d’Acció 
Social, Acció Ciutadana, Gent Gran i Nova Ciutadania. 
 
A favor del 5è tinent d’alcalde, Sr. Roman Pascual Rodríguez, la direcció i 
gestió de l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius 
que afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual 
no excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit de 
Comunicació, Turisme i Consum. 
 
A favor del 6è tinent d’alcalde, Sr. Juan José Almansa Aragon, la direcció i 
gestió de l’acció municipal, la signatura de les resolucions i actes administratius 
que afectin a tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual 
no excedeixi l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit de 
Brigada i Esports. 
 
A favor del regidor Sr. Alejandro Acero Cherta, la direcció i gestió de l’acció 
municipal  la signatura de les resolucions i actes administratius que afectin a 
tercers, l’autorització i disposició de despesa la quantia de la qual no excedeixi 
l’atribuïda a l’Alcaldia per a la contractació menor en l’àmbit de Promoció 
Econòmica i Comerç. 
 

c) Constitució i membres de la Junta de govern loca l: 
 
El Decret de 23 de juny de 2011, resolt: 
 
1r  Constituir la Junta de Govern Local. Aquesta està integrada per l’Alcaldia i 
els sis tinents d’alcalde. 
 
2n L’alcalde, Sr. ESTANISLAU FORS GARCIA, en té la presidència i els 
següents tinents d’alcalde en nombre legal preceptiu, en són els membres 
integrants: 
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El Sr.  JOAQUIM BARRIS I GARCIA 
La Sra. MARIA BELÉN QUINTERO ARAGON 
La Sra. SUSANNA MIR JULIÀ 
El Sr.  SORAYA REAL IGLESIAS 
El Sr.  ROMAN PASCUAL RODRÍGUEZ 
El Sr.  JUAN JOSÉ ALMANSA ARAGON 

 
3r Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència permanent a l’alcalde en 
l’exercici de les seves competències. 

 
4t  La sessió constitutiva es realitzarà el proper dia 28 de juny de 2011 a les 19 
hores d’acord amb l’article 112 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. Les sessions ordinàries es duran a terme els 
dimarts a les 19 hores. 
 
 

d) Constitució dels grups municipals i portaveus 
 

El Decret de 22 de juny de 2011, determina que són els següents:  
 
GRUP MUNICIPAL DE CIU: integrat pels regidors Sr. Estanislau Fors Garcia, 
Sr. Joaquim Barris Garcia, Sra. Susanna Mir Julià, Sra. Soraya Real Iglesias i  
Sr. Roman Pascual Rodríguez. Portaveu: Sr. Roman Pascual Rodríguez. 
Suplent: Joaquim Barris Garcia. 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM: integrat pels regidors Sr. Ramon Vinyes 
Vilà, Sr. Santiago Fontbona Arbós, Sra. Lorena estrada Ocaña i Sra. Maria 
Isabel Illescas Sánchez.  Portaveu: Sr. Ramon Vinyes Vilà. Suplent: Sra. 
Lorena Estrada Ocaña. 
 
GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E: integrat pels regidors Sra. Maria Assumpció 
Balliu Tenas, Sra. Isabel Roig Casas i Sr. Josep Antoni López Navarro. 
Portaveu: Sra. M. Assumpció Balliu Tenas. Suplent: Sra. Isabel Roig Casas. 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PP: integrat per la Sra. Maria Belén Quintero Aragon i 
el Sr. Juan José Almansa Aragon. Portaveu: Sra. M. Belén Quintero Aragon. 
Suplent: Sr. Juan José Almansa Aragon. 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PA: integrat pel Sr. David Caldeira Bacardit. 
Portaveu: Sr. David Caldeira Bacardit. 
 
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA-AM: integrat per la Sra. Annabel Moreno 
Nogué. Portaveu: Sra. Annabel Moreno Nogué: 
 
GRUP MUNICIPAL VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL: integrat pel Sr. Alejandro 
Acero Cherta. Portaveu Sr. Alejandro Acero Cherta 
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e) Nomenament dels càrrecs eventuals 
 
Els Decrets de data 17 i 30 de juny de 2011, determinen que són els següents: 
 
El Sr. Josep Maria Caba Perarnau amb DNI 77527772Q personal eventual 
d’aquest Ajuntament, per ocupar el lloc de treball de secretari de l’Alcaldia.,  
 
El Sr. Xavier Masgrau González personal eventual d’aquest Ajuntament, per 
ocupar el lloc de treball d’assessor d’Alcaldia. 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 
ARENYS DE MAR,  14 de juliol de 2011 
 
La secretària                Vist i plau 
       L’alcalde  
 


