
 
  
 
 
  

Acta de la sessió ordinària que va dur a terme el Ple, en segona 
convocatòria, el dia 30 de juliol de 2010  

 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 10.00 h del dia 30 de juliol de 2010, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l'alcalde, Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents d’alcalde Sr. Jordi Pera i Pi, Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sra. 
Isabel Roig i Casas, Sr. Marc Soler i Colomer, Sra. Lorena Estrada Ocaña i 
Sra. Annabel Moreno i Nogué i els regidors i regidores  Sra. Isabel Illescas 
Sánchez, Sra. Assumpció Balliu i Tena, Sr. Benet Maimí i Pou, Sr. Josep Antoni 
Burcet i Linares, Sra. Joana Asensio i Solaz, Sra. Maria Rosa Dias i Caballé, i 
Sr. Estanislau Fors i Garcia, Sr. Alejandro Acero i Cherta. Assistits pel  secretari 
de l'Ajuntament, Sr. Àngel Lozano i Pérez.  No hi assisteixen la regidora Sra. 
Maria Rosa Zaragoza i Juncà i el regidor Sr. Agustí Massuet i Recolons. I, per 
tant, amb el quòrum necessari perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta 
sessió ordinària, en segona convocatòria, segons l'ordre del dia prèviament 
establert. 

 
Tot seguit es procedeix, per ordre, a tractar dels assumptes següents: 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTES.- Es dóna compte de les actes de les 

sessions anteriors celebrada pel Ple, amb caràcter extraordinari, el dia 26 de 
maig  de 2010 i amb caràcter ordinari el dia 7 de juny de 2010. Conegudes 
aquestes actes, se n’acorda per unanimitat l’aprovació 

 
2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11/2010.- 

L’alcalde dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Hisenda.  Y explicita 
el contingut de la modificació que es proposa. 

 
• Tot seguit els grups municipal de ViA i CiU anuncien el seu vot 

d’abstenció. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per nou vots a favor i sis 

abstencions, corresponents als grups de ViA i CiU; 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2010 sota la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de 
Tresoreria per a despeses generals i baixa per anul·lació de partides del 
pressupost no compromeses, Ies dotacions de Ies quals es considerin reduïbles 
sense pertorbació del servei segons el detall següent: 

Suplement de crèdit 

Partides objecte de suplement  de crèdit del Capítol VI "Inversions " 

 



 
  
 
 
  

 
Projecte Denominació Partida Denominació Import

2010 2 CLAVE 1 INVERSIONS CLAVEGUERAM 40 161 62804 Xarxa de clavagueram 85.162,10

2010 2 URBAN  5 URBANITZACIÓ AUSU10 MALTEMPS 40 155 619 Carrers Urbanisme 125.000,00

2006 2 CLAVE 1 CANALITZACIÓ RIAL BAREU 40 161 62803 Xarxa d'aigua 178.275,10

2010 2 ENLLU 1 ENLLUMENAT 40 165 62802 Enllumenat Públic 60.000,00

2010 2/URBAN/1 INVERSIONS URBANISME 40 155 619 Carrers Urbanisme 23.145,70

2009/1/PROMO/1 INVERSIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 30 431 640 Redacció Projecte Mercat 45.000,00

2009 2 URBAN 1 INVERSIONS URBANISME 40 155 619 Carrers Urbanisme 53.229,09  
Finançament 

A Romanent de Tresoreria per a despeses generals 

Concepte Denominació Import 
87000Romanent de Tresoreria per a despeses generals 471.582,901 

B Partides objecte de baixa 

Projecte Denominació Partida Denominació Import 

2006 2 PROMO I - CONDICIONAMENT CASA AIGÜES (ESCOLA TALLER) 06 30 241 622 Edificis  i altres construccions Escola Taller 45.000,00

2009 2 PLATG 2 PROCÉS PARTICIPATIU PLATGES 50 172 62502 Mobiliari urbà Platges 12.523,36

2007 2 BRIGA I CONDICIONAMENT PLACES SERVEIS 07 5D 169 619 Condicionament Places Serveis 07 20.563,74

2009 2 CULTU 3 PROCÉS PARTICIPATIU CULTURA 60 330 622 Edificis i altres construccions Cultura 4.177,60

2009 2 MUSEU 2 PROCÉS PARTICIPATIU MUSEUS 63 333 622 Edificis Museus 7.542,07

2059 2 AMBIE 2 PROCÉS PARTICIPATIU MEDI AMBIENT 71 72 62502 Mobiliari urbà Medi Ambient 8.422,32 

Partides objecte de suplement de crèdit del Capítol II "Béns Corrents l 
Serveis" 
 

Partida Denominació Import 
90 132 12004 Bàsiques funcionaris Grup C I Seguretat 1 ordre públic 24.500,00

90 132 12.100 Complement de destinació seguretat i ordre públic 14.000,00
90 132 12101 Complement específic seguretat i ordre públic 21.500,00
20 920 13 I Substitucions laboral 20.000,00
10 912 22706 . Estudis i treballs tècnics Alcaldia 5.000,00
20 920 216 Manteniment sistemes informàtics 12.500,00
20 920 22604. Defensa jurídica 12.600,00
20 920 22706 Estudis i treballs tècnics administració general I3.200,00
20 931 22706 Estudis i treballs administraci6 financera 15.000,00
61 233 2270901 Servei d’atenció a domicili (SAD) 10.500,00
61 233 48907 Arranjament habitatges gent gran 3.000,00
40 151 22706 Estudis i treballs tècnics SSTT 22.097,00
10 153 22799 Conveni oficial local d’habitatge 3.500,00
70 162 2270001 Servei deixalleria 45.000,00
90 133 2279903 Servei grua seguretat 5.000,00
50 169 214 Manteniment vehicles serveis basics 5.000,00
80 337 48901 Cau Sant Francesc l’esplai .' 662,50
70 321 208 Lloguer mòduls escola bressol 9.500,00 

PROJECTE Partida Denominació Import 
 70 321 213 Manteniment maquinària, inst. i utillatge CEIPS 9.000,00



 
  
 
 
  

 80 337 22799 Activitats estiu joventut i infància 15.000,00
 80 342 212 Manteniment edificis Esports 10.000,00
 I I 241 222.00 Comunicacions telefòniques 1 12,89
 I I 241 220.00 Material d’oficina 410,64
 I I 241 2270003 Recollida runa 591,60
 I I 241 212 Manteniment edificis 8.779,36
 I I 241 213 Manteniment instal·lacions 628,58
 30 43I 22602 Publicitat comerç Promoció Local 6.000,00

  TOTAL 293.082,57 

Finançament 

A Romanent de Tresoreria per a despeses generals 

PROJECTE Partida Denominació Import 

870.00 Per a despeses generals                                                                        293.082,57 

Crèdit extraordinari 
 

Partides objecte de crèdit extraordinari  
 
PROJECTE Partida Denominació Import

71 179 22700 Gestió mediambiental residus 35.000,00

71 172 48901 ADF Serralada de Montal Pla  Prevenció d'incendis Forestals 2007-09 3.851,10  
 
Finançament  
 
A Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals  
 
PROJECTE Partida Denominació Import

870.00 Per a despeses generals 38.851,10  
 

SEGON- Publicar els acords anteriors al BOP, per al tràmit d’informació 
pública, durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En el supòsit de no 
produir-se reclamacions en el termini esmentat, l’acord de modificació del 
Pressupost de l’exercici 2010, s’entendrà definitivament aprovat per aquesta 
Corporació. 
  

3.- DELIMITACIÓ DE TRAMS URBANS CONSOLIDATS.-  El tinent 
d’alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Urbanisme. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana 

consolidada d'Arenys de Mar, efectuada per part dels Serveis Tècnics 
municipals als efectes que preveu el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre 
d’ordenació d’equipaments comercials. 



 
  
 
 
  

 
SEGON.- Acordar trametre l’expedient administratiu municipal a la 

Direcció General d’Urbanisme, als efectes que preveu l’article U8.2.b) de 
I’esmentat Decret llei. 

 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE SISTEMA D’ACTUACIÓ 

URBANÍSTICA UASU NÚM. 13.- El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera dóna compte 
de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada favorablement 
per la Comissió informativa d’Urbanisme. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat: 
 
 PRIMER.- Aprovar definitivament el canvi de sistema urbanístic 

d’actuació de compensació, de la UASU núm. 13 "Rial de les Canalies", 
previst en el Programa d’actuació econòmica i financer del PGOU d'Arenys 
de Mar d'1 d’agost de 1984, per la modalitat de cooperació del sistema de 
reparcel·lació. 

 
SEGON.- Acceptar Ies al·legacions presentades respecte a l’acord de 

declaració d’innecessarietat de reparcel·lació física o econòmica, en virtut de 
l’informe emès pel TAG d’urbanisme en data 14 de juliol d’enguany, i deixar 
sense efecte l’acord del Ple de 28 d'abril de 2010 en aquest punt. 

 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona conforme al que estableixen els articles 113 de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya de 26 de juliol de 2005. 

 
5.- APROVACIÓ DEL PLA D’ENERGIA SOSTENIBLE.- La tinent 

d’alcalde Sra. Moreno dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte 
enunciat, dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Urbanisme. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) d'Arenys 

de Mar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al comissari de Transports i Energia 

de la Unió Europea i al president delegat de l’Area de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. 

 
6.- CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR DEL 

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.- La tinent d’alcalde Sra. Estrada dóna 



 
  
 
 
  

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

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, 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: 

 
“Rústica; un tros de terreny vinya, situat en aquesta vila d’Arenys de Mar, 

amb una cabuda aproximada de sis àrees dotze centiàrees. CONFRONTANT: 
a orient, amb Pablo Torres i Pedro Sabater; i pel migdia, ponent, i cerç, amb 
terres de l’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 és 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: 

 
“Peça de terreny de superfície, desprès de quatre segregacions, trenta 

mil sis-cents noranta-quatre metres quadrats, assenyalada amb el número 
seixanta-un de la rambla del Pare Fita d' Arenys de Mar, la resta de la qual no 
està descrita. Llindars oroginaris: est, amb rambla del Pare Fita; sud, l’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 és de 492.800 €. 
 
QUART.- Ambdós drets de superfície que es constitueixen són gratuïts. I 

tenen com a finalitat la construcció d’un edifici públic destinat a equipament 
sanitari. 

 



 
  
 
 
  

CINQUÈ.- Es fixa com a termini per a la construcció del dit edifici públic, 
el de dos 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 l’Ajuntament farà seva la propietat del que s’hi hagi edificat, sense 
que s’hagi de satisfer cap indemnització. 

 
VUITÈ.- El dret de superfície constituït no serà transmissible. 
 
NOVÈ.- L’eficàcia d’ambdós drets de superfície queda condicionada a la 

formalització en escriptura pública i a la inscripció en el Registre de la Propietat 
d’Arenys de Mar. 

 
7.- CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA.- 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. 

 
• Tot seguit el regidor Sr. Maimí, en representació del grup 

municipal de CiU, es manifesta en contra de la proposta d’acord, per considerar 
que se cedeix un solar destinat a equipaments que podria ser necessari per a 
equipaments municipals. I estima que el servei que es pretén prestar, té poca 
incidència en benefici de l’interès públic municipal. 
 

Sotmesa la proposta d’acord a votació, s’acorda per deu vots a favor i 
cinc en contra, corresponents al grup municipal de CiU: 

 
PRIMER.- Constituir un dret de superfície, mitjançant adjudicació directa 

a favor de la Generalitat de Catalunya, sobre 2.780 m2 del terreny municipal de 
naturalesa patrimonial següent: 

 
URBANA: PORCIÓ DE TERRENY de forma sensiblement rectangular 

situat dins l’àmbit del Polígon I del Pla parcial Valldegata-Draper, destinat a 
equipaments veïnals i públics clau E2 de superfície set mil sis-cents vint-i-dos 
metres amb vuitanta-tres decímetres quadrats, que CONFRONTA, al nord, amb 
una de les zones verdes del polígon; al sud, amb la finca segregada; a l’est, 
amb el límit del polígon esmentat i a l’oest, amb la parcel·la número quatre del 
Polígon. Inscrita en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, en el tom 2031, 
llibre 270, foli 171, finca 11561. 

 



 
  
 
 
  

La dita superfície de 2.780 m2 és la delimitada segons el plànol que 
consta en l’expedient administratiu que es tramita, diligenciat pel secretari de 
l’Ajuntament. I el seu valor pericial a efectes urbanístics és el d’1.112.000 €. 

 
El terreny disposa de la totalitat dels serveis urbanístics. 
 
SEGON.- El dret de superfície que es constitueix és gratuït. I té com a 

finalitat la construcció d’un immoble, en el qual s’ubicarà la seu comarcal del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al 
Maresme. 

 
TERCER.- Es fixa com a termini per a la construcció del dit edifici públic, 

el de dos anys. 
 
QUART.- Es fixa com a termini de durada del dret de superfície que es 

constitueix, el de 50 anys. 
 
CINQUÈ- El dret de superfície que es constitueix s’extingirà si no s’hi 

edifica en el termini fixat i, en tot cas, pel transcurs del termini de durada del 
dret. Si s’extingeix, l’Ajuntament farà seva la propietat del que s’hi hagi edificat, 
sense que hagi de satisfer cap indemnització. 

 
SISÈ.- El dret de superfície constituït no serà transmissible. 
 
SETÈ.- L’eficàcia del dit dret de superfície queda condicionada a la 

formalització en escriptura pública i a la inscripció en el Registre de la Propietat 
d’Arenys de Mar. 

 
8.- MODIFICACIÓ D’HORARI D’OBERTURA I TANCAMENT DEL 

MERCAT MUNICIPAL.- El 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. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Modificar el règim d’obertura del Mercat municipal d’abast, 

establint l’horari següent: 
 
- De juny a setembre: de 17.30 a 20.30 hores. 
- D’octubre a maig: de 17.00 a 20.00 hores. 
 
Els dies d’obertura de tardes seran: els dimarts i dimecres, amb 

presència mínima del 50% de les parades per tipus de producte i les de dijous i 
divendres pel 100% de l’oferta. 



 
  
 
 
  

 
9.- CANVI D’ÚS DE LA PARADA NÚM. 10 DEL MERCAT 

MUNICIPAL.- El 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. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
ÚNIC.- Modificar l’ús de la parada lateral número 10 del Mercat 

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

 
10.- CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.- 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. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar el conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del 

Maresme, per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb 
dependència, el text del qual s’adjunta en annex al present acord.  

 
SEGON: Facultar l’alcalde per subscriure l’esmentat conveni i  

formalitzar tots els documents necessaris. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a totes les parts interessades 

als efectes oportuns. 
 
11.- FIXACIÓ DE DIES FESTIUS PER A L’ANY 2011.- El 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. 

 
No es promou debat. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Proposar, com a festes locals d’Arenys de Mar per a 2011, el 

dia 11 de juliol, festa de Sant Zenon i el dia 16 d’agost, Sant Roc. 
 



 
  
 
 
  

SEGON.- Notificar el present acord al conseller de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
12.- PROPOSTA DE RESOLUCIÒ PRESENTADA PEL GRUP 

MUNICIPAL DE CiU.- El regidor Sr. Maimí, en representació del grup municipal 
de CiU, a l’empara del que disposa l’art. 20 del Reglament orgànic municipal, i 
de conformitat amb la fonamentació de la proposta que consta en l’expedient 
tramitat, proposa al Ple l’adopció del següent acord, dictaminada 
desfavorablement per la Comissió informativa de Règim Interior: 

 
“Que es modifiqui amb caràcter immediat i retroactiu l’import de la 

retribució assignat al lloc de treball de cap de Recursos Humans i Organització. 
 
Que s’encarregui a la Diputació de Barcelona la valoració del lloc de 

treball corresponent a cap de Recursos Humans i Organització i s’adeqüi la 
seva retribució a la resultant d’aquesta valoració. 

 
Que es faci la valoració de llocs de treball de la resta del personal de 

l’Ajuntament.” 
 

• Tot seguit el tinent d’alcalde Sr. Febrer es manifesta en contra de 
la proposta de resolució formulada, en base a l’informe emès per la cap del 
Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 

 
• El regidor Sr. Maimí replica dient que mitjançant aquest informe 

no s’acredita que el Ple hagi aprovat la valoració que se sol·licita del lloc de 
treball de cap de RRHH i organització. I reitera que es procedeixi a efectuar 
aquesta valoració. 
 

Sotmesa a votació la proposta transcrita que precedeix, s’acorda per nou 
vots en contra, cinc a favor, corresponents al grup municipal de CiU i una 
abstenció, corresponent al grup municipal de ViA, no aprovar-la. 

 
13.- RATIFICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA.- A) Es dóna 

compte del Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2010, pel qual es va 
resoldre encomanar la gestió del servei públic de prevenció i salvament a les 
platges d’Arenys de Mar, a la Institució Creu Roja d’Arenys de Mar. 

 
B) Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 6 de juliol de 2010, 

pel qual es va resoldre aprovar el resum numèric de la revisió patronal a 1 de 
gener de 2010, amb el nombre total de 14.689 habitants. 

 
Coneguts aquests Decrets, se n’acorda per unanimitat la rectificació. 
 
14.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA VILA.- L’alcalde sotmet a la 

consideració del Ple que declari la urgència del debat i votació de la proposta 



 
  
 
 
  

que formula sobre concessió de la Medalla de la Vila. A l’empara del que 
disposa l’art. 21.1.c) del Reglament orgànic municipal. 

 
Coneguda aquesta proposta, s’acorda per unanimitat declarar-ne urgent 

la inclusió en l’ordre del dia de la present sessió. 
 
Tot seguit l’alcalde dóna compte de l’expedient  tramitat per acreditar els 

mèrits esportius que, com a futbolista d’elit, concorren en el Sr. Francesc 
(Cesc) Fábregas i Soler. 

 
Conegut aquest expedient i considerant que han quedat acreditats els 

mèrits que exigeix l’art. 11 del ROM, s’acorda per unanimitat:: 
 
Concedir la Medalla de la Vila d'Arenys de Mar al Sr. Francesc (Cesc) 

Fábregas i Soler en reconeixement dels seus mèrits professionals i de la 
projecció internacional que fa de la nostra vila. 

 
15.- MOCIONS.- A) el grup municipal de CiU, formula la següent Moció: 
 
“Atès que el trasllat del Mercat setmanal del dissabte té l’origen en les 

obres de reurbanització de la part baixa de la Riera. 
Atès que des del primer moment s’ha parlat del trasllat temporal del Mercat 

setmanal del dissabte per causa de les obres. 
Atès que ben aviat la part que esta en obres actualment estarà 

finalitzada. 
Atès que la situació originària de les parades convidava a passejar per tota 

la Riera i facilitava l’activitat comercial de tothom, paradistes i botiguers 
tradicionals. 

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple 
d’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Que un cop finalitzades Ies obres de reurbanització del tram 

baix de la Riera, és a dir al gener del 2011, les parades del mercat setmanal dels 
dissabtes tornin a situar-se al llarg de la Riera en lloc de la situació provisional 
actual, tot aplicant les millores que es considerin adients.  

 
SEGON.- Que es comuniqui I'adopció d’aquest acord a totes les parts 

interessades (Associacions de Paradistes, Ubica, Arenys Blau, Plaça del Mercat). 
 
• El tinent d’alcalde Sr. Soler diu que és intenció de l’equip de 

govern iniciar, abans de finalitzar aquestes obres de reurbanització de la Riera, 
un procés participatiu de tots els col·lectius implicats, respecta de la futura 
ubicació de les parades que s’instal·len en el Mercat setmanal. 

 
• El regidor Sr. Acero es manifesta  a favor de la proposta 

formulada. 



 
  
 
 
  

 
• El regidor Sr. Maimí insisteix que, en tot cas, la ubicació 

d’aquestes parades ha de ser la que preveu  el Reglament del Mercat 
setmanal. 

 
• L’alcalde diu que respecte de la ubicació de les parades del 

Mercat, hi ha criteris diferents; per la qual cosa resulta necessari sentir les 
diferents opinions d’afectats i usuaris. Després d’això, es decidirà definitivament 
el que més convingui. 
 

Tot seguit, sotmesa a votació la Moció transcrita, s’acorda per nou vots 
en contra i sis a favor, corresponents als grups municipals de ViA i CiU, no 
aprovar la susdita Moció. 

 
S’absenten del saló de sessions el regidor Sr. Maimí i la regidora Sra. 

Dias. 
 
B) Tots els grups municipals formulen la següent Moció: 

 
En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió 

Europea, el passat dia 20 de maig s’aprovà el Reial decret llei 8/2010, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb la finalitat 
d’accelerar, tant I’any 2010 com el 2011, la reducció inicialment prevista en 
l’actualització del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013, aprovat pel 
Consell de Ministres de 29 de gener de 2010. 

Més enllà de les mesures concretes que preveu I’esmentat Reial decret 
llei, aquest ve a significar una crida al compromís dels diversos nivells 
territorials de l’Administració cap a la consecució d'un objectiu que ha de ser 
compartit per tots ells. 

Aquesta crida ha estat plenament assumida pels ajuntaments, les 
diputacions, els consells i els cabildos o corporacions insulars, que mitjançant 
la seva participació en la Comissió Nacional de l’Administració Local han fet 
seu l’objectiu d’estabilitat de cara al 2010, així com I’estimació del dèficit per al 
conjunt de les corporacions locals en els propers exercicis, i el llindar del dèficit 
per sota del qual no caldrà la presentació d'un Pla econòmic i financer tal com 
ha proposat el Govern d’Espanya. 

 
Això no obstant, la responsabilitat que s’exigeix a les Entitats Locals, 

que són assumides amb lleialtat, no pot suposar en cap cas una vulneració de 
l’autonomia local garantida per la nostra Carta Magna, ni pot suposar cap 
restricció a I’actuació d’elles mateixes que sigui proporcionalment molt 
superior a I'assumida per I'Estat i per les Comunitats Autonòmiques. 

 
Concretament, l'article 14.2 del Reial decret llei prohibeix a les Entitats 

Locals i entitats o organismes dependents classificades en el sector de les 



 
  
 
 
  

Administracions Publiques, endeutar-se a Ilarg termini en el decurs del 2011 
sense que existeixi cap limitació similar, ni per a Ies Comunitats Autònomes 
ni per a I'Administració General de I'Estat, que seguiran incrementant el seu 
endeutament en el decurs de I'esmentat exercici. 

 
Tenint en compte, tal com ja s’ha assenyalat, que està previst que el 

2011 el conjunt de Ies corporacions locals arribi a un dèficit màxim del 0'8%, 
no sembla haver-hi raons que justifiquin la impossibilitat que aquest mateix 
sector pugui incórrer en un endeutament per un import equivalent, ja que en 
cas contrari aquestes estarien abocats a liquidar els seus pressupostos, en 
la majoria dels casos amb romanent de Tresoreria negatiu, cosa que  
generaria importants tensions de tresoreria, amb el consegüent perjudici per 
al conjunt de l’economia. 

Tanmateix, caldrà tenir en compte que, atès l’escàs pes del deute 
municipal en el conjunt del deute de I'Administració Pública espanyola, la 
variació d’aquest (tant si s’incrementa com si es redueix) resulta molt poc 
rellevant, i més encara tenint en compte els increments del deute previstos 
per I'Administració General de I'Estat per al 2011. En síntesi, des d'un punt de 
vista pràctic la reducció de l’estoc del deute que es derivaria de l’esmentada 
prohibició seria pràcticament irrellevant. 

Per contra, I'aplicació de l’esmentada prohibició en els seus termes 
actuals no només afectaria les noves inversions projectades de cara al futur, 
sinó també totes aquelles que actualment es troben en execució, de manera 
que es generarien importantíssims costos addicionals derivats tant de 
l’obligació d’indemnitzar els contractistes com del deteriorament que patirien les 
obres en curs durant la seva interrupció. 

A tot això cal afegir-hi una pèrdua econòmica que es derivaria de la 
impossibilitat de realitzar o finalitzar projectes cofinançats amb recursos externs 
a l’Entitat Local, i alguns ajuntaments es veurien fins i tot en l’obligació de 
retornar els imports ja percebuts en no poder justificar la liquidació del projecte 
en el termini autoritzat. 

En conseqüència amb tot això, a la FEMP es va adoptar, per unanimitat, 
la decisió de sotmetre a tots els Plens dels governs locals espanyols un acord 
pel qual s’instés el Govern d'Espanya a modificar l’actual redacció de l’article 
14.2 del Reial decret llei 8/2010, de forma que respectant I'autonomia financera 
dels ajuntaments quedi garantit el seu compromís amb la reducció de la 
despesa publica i la inversió. 

La Comissió Executiva de la FEMP va acordar per unanimitat dels seus 
membres presents el següent acord, el qual també es du a aprovar pel Ple de 
I'Ajuntament d'Arenys de Mar i que textualment diu: 



 
  
 
 
  

Instar el Govern d'Espanya a modificar la redacció de l’article 14.2 del 
Reial decret llei 10/2010, suprimint la prohibició genèrica d’endeutament de les 
Entitats Locals per a l’exercici 2011, per una limitació d’aquesta, d’acord amb 
les següents condicions: 

PRIMER.- Els ajuntaments, les diputacions, els consells i els cabildos o 
corporacions insulars es comprometen a coadjuvar a la reducció del dèficit 
públic i al control del creixement del deute públic, i per això assumeixen la 
necessitat de controlar el creixement del deute local, segons el volum del deute 
de cadascun d’ells en el moment actual. 

SEGON.- Prenent com a referenda I'estoc del deute de cada entitat el 
31 de desembre de 2010, calculat d’acord amb els criteris del Protocol del 
dèficit excessiu –metodologia aplicada pel Banc d'Espanya i pel Banc Central 
Europeu–, les Entitats Locals no podran iniciar noves inversions en el 2011 
finançades amb endeutament, però sí que podran continuar finançant amb 
aquest recurs l’execució dels contractes, inclosos els plurianuals, que  
haguessin estat adjudicats abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 
8/2010. Només en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a 
l’Entitat Local, es podrà recórrer al finançament amb endeutament, amb 
independència de quina sigui la data d’adjudicació. 

TERCER.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les 
hisendes locals que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que es 
presten en benefici dels ciutadans. 

Comunicar aquesta Moció a la FEMP per al seu posterior trasllat a la 
Vicepresidència 2a, Vicepresidència 3a del Govern d'Espanya i Portaveus dels 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.” 

Sotmesa a votació la Moció transcrita, se n’acorda per unanimitat 
l’aprovació. 

C) El grup municipal de ViA formula la Moció següent: 
“ANTECEDENTS.- En diverses reunions del Consell del Geriàtric durant 

el 2009 es va explicar que a l’empresa que proporcionava el servei de cuina als 
residents, se l’havia cridat a l’ordre en diverses ocasions perquè la qualitat era 
irregular. 

Segons han informat en les reunions del mateix Consell durant el 2010, 
s’havia canviat d’empresa i estabilitzat la qualitat del menjar, ja no hi havia 
queixes. 

En el Ple municipal de maig de 2010, en el torn de preguntes, el regidor 
d’Acció Social va confirmar que eren correctes les dades de la retallada del 
pressupost d’alimentació: fins aleshores el cost de tres àpats estava taxat en 
8,90 €, però en el procés de concurs per adjudicar nou proveïdor, el preu de 



 
  
 
 
  

licitació posat per l’Ajuntament ha estat de 7,14 € i es van incrementar fins a 5 
els àpats inclosos (esmorzar, dinar, berenar, sopar, ressopó). 

 
MANIFESTA 
 
Que si ja resultava ajustat 8,90 € per dos àpats diaris, augmentar a 4 i 

simultàniament reduir el pressupost a 7,14 €, suposa posar en risc la qualitat de 
l’alimentació d’unes persones, de la qual depèn en gran mesura la seva salut. 

 
Que a tenor de les consultes realitzades per aquest grup a alguns 

professionals, el preu de 7,14 € estaria presumptament per sota del cost real 
del servei, si més no, el sentit comú més elemental és suficient per adonar-nos 
que amb 7,14 € o menys (ja que l’empresa licitant està oferint per sota del preu 
de partida), és impossible garantir de forma permanent la qualitat del menjar, la 
matèria primera, el sous de les cuineres, les auxiliars, la corresponent seguretat 
social (4 persones) i el legítim marge de benefici industrial que tota empresa ha 
de tenir. 

 
La salut dels residents del Geriàtric municipal depèn en gran mesura de 

la qualitat de l’alimentació que reben i aquesta qualitat no només es compon de 
les estadísticament correctes proporcions de nutrients, sinó d’unes bones 
característiques organolèptiques. 

 
A més, es tracta també d’una qüestió de dignitat de les persones, que no 

poden ser tractades com a bestiar, afirmant que ho mengen tot triturat i no 
s’adonen de res, com hem sentit en alguna ocasió.  

 
Aquest Ple ha vist com s’aprovava una Moció en defensa dels drets dels 

animals, que deia que s’havien d’evitar conductes que els poguessin provocar 
ansietat o suposar un maltractament psicològic, i s’ha proclamat a continuació 
Arenys ciutat amiga dels animals. La gent gran mereix menys? 

 
El grup municipal de Veïns Independents d’Arenys de Mar no entén com 

aquest Govern no defensa amb la mateixa energia i indignació la dignitat de la 
gent gran d’aquesta vila, que malauradament, pel seu grau de dependència, ha 
de viure el darrer tram de la seva vida en el Geriàtric. 

 
Jugar amb la qualitat de l’alimentació de les persones pot causar una 

ansietat tant greu o més que la dels bous que defensàvem en aquella Moció. 
 
Per tot plegat, per dignitat, per respecte a les persones, malgrat el que 

diguin uns tècnics que no mengen al Geriàtric, perquè la salut i el benestar dels 
nostres grans no la pot mesurar cap laboratori nutricional, no podem “agrair” 
d’aquesta manera el que aquestes persones han fet per la societat al llarg de la 
seva vida. Proposem a l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’aprovació dels següents 
ACORDS: 



 
  
 
 
  

 
PRIMER.- Informar per carta els familiars dels residents dels canvis 

produïts en el servei, especificant de manera transparent el canvi en els preus, 
amb el detall del que inclou, posant a la seva disposició mecanismes ràpids per 
notificar si hi ha cap queixa en la qualitat del menjar, que pugui servir per fer 
efectiu el punt segon. 

 
SEGON.- Disposar dels mecanismes de control efectius i periòdics per 

garantir el compliment de l’objectiu de la qualitat nutricional i organolèptica 
òptims per als residents. 

 
TERCER.- Atesa la impossibilitat legal de modificar el preu d’aquest 

servei, atès que s’ha realitzat un concurs públic, ajustar-lo de nou al preu 
original (incrementant-lo en la part proporcional si s’incrementen el nombre 
d’àpats inclosos) en la propera revisió legal prevista o abans si ha calgut 
rescindir el contracte de l’empresa subministradora motivat per queixes del 
servei.” 

 
• El regidor Sr. Fors es manifesta a favor de la Moció. 
 
• El tinent d’alcalde Sr. Febrer reitera que el preu es va fixar segons 

l’informe tècnic corresponent. Que es seguirà un control, en tots els aspectes, 
de la prestació del servei. 

 
Sotmesa a votació la Moció transcrita, s’acorda per nou vots en contra y 

quatre a favor, corresponents als grups municipals de CiU i ViA, no aprovar la 
susdita Moció. 

 
D) Els grups municipals del PSC i CiU formulen la següent Moció; 
“El 28 de juny de 2010, desprès de tres anys agònics, el Tribunal 

Constitucional ha dictat sentència sobre el recurs presentat pel Partido Popular 
contra I'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

Ha estat un procés polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, 
que ha provocat un desgast polític sense precedents, en veure’s qüestionada la 
Llei de lleis del Poble de Catalunya, referendada per les Corts Generals, el 
Parlament de Catalunya i el mateix poble en referèndum. 

El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles 
del text i 9 disposicions addicionals i tres finals de I'Estatut, però, a mes, 
posava en entredit el nostre sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia 
perillar I'encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya, basada en el pacte i la 
concòrdia. 



 
  
 
 
  

El TC finalment ha anul·lat 14 articles, en reinterpreta 23 d’altres i 
accepta el preàmbul tot i negar eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a 
"nació" . 

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de 
I'autogovern de Catalunya no han triomfat. Les institucions, des de la 
responsabilitat, hem anat desplegant aquesta norma durant els quatre anys 
que porta en vigor, i desplegant, per tant, I'autogovern i els drets socials dels 
catalans i les catalanes arreu del territori. 

A més, al llarg d’aquests tres anys des que el PP va presentar recurs, el 
món local hem reiterat de forma continuada el nostre suport a I'Estatut, i la 
nostra ferma convicció que es tracta d’una norma constitucional. 

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. 
Com a institució que som, acatem la sentència, però no la compartim i tenim el 
dret d’expressar la nostra indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des 
de la serenor que ha caracteritzat el nostre poble. 

És per tot això que el Ple de I'Ajuntament d'Arenys de Mar ACORDA: 

PRIMER.- Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat 
de tot I'Estatut, aprovat per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el 
poble de Catalunya. 

SEGON.- Defensar, més que mai, I'Autogovern de Catalunya, del qual 
I'Estatut és la seva expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no 
pensem renunciar. 

TERCER.- Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i 
una sentencia que mai no s’hauria d’haver produït. 

QUART.- Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional 
que considerem desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat 
aquesta sentència. 

CINQUÈ.- Reafirmar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la 
resta d’institucions públiques catalanes perquè, amb voluntat política i 
determinació, de manera conjunta amb les institucions espanyoles, superem 
aquest entrebanc, comprometent-nos junts a desenvolupar tot el que hem 
pactat, acordat, votat i referendat. 

SISÈ.- Manifestar públicament la satisfacció per haver fet sentir la 
nostra veu expressant el nostre sentiment d’afirmació nacional i la nostra 
voluntat de governar-nos, responent massivament en la manifestació 
organitzada per les forces polítiques i socials de manera conjunta per 



 
  
 
 
  

expressar cívicament i democràticament la nostra voluntat d’autoafirmació i 
d’autogovern, demostrant que som una nació i que formem un sol poble. 

SETÈ.- Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a I'Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Tribunal 
Constitucional, als grups polítics de les Corts Generals i al Govern d'Espanya.” 

• Tot seguit els grups municipals de ViA, IC-V i ERC manifesten la 
seva opinió sobre la proposta. 

Sotmesa a votació la transcrita Moció, s’acorda per deu vots a favor i 
tres abstencions, corresponents al grup municipal d’ERC, aprovar la susbdita 
Moció. 

E) El grup municipal d’ERC formula la següent Moció: 
“Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut 

d’autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de 
I'any 2006, el grup municipal d'Esquerra proposa al Ple de I'Ajuntament d'Arenys 
de Mar, reunit avui en sessió ordinària, fer públiques aquestes declaracions i 
adoptar els següents acords: 

 
1. La sentència retalla molt greument l’Estatut en qüestions clau per 

a I'autogovern català, com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en 
compte que I'Estatut referendat pel poble català per una àmplia majoria a Ies 
urnes és ja un text de mínims respecte del que va aprovar e l  nostre Parlament 
el 30 de setembre de 2005, substancialment retallat després per Ies Corts 
espanyoles, hem d' acceptar I'evidència que Ies aspiracions d’autogovern de la 
nació catalana no tenen cabuda en I’ordenament jurídic espanyol, on un 
tribunal deslegitimat pren cura d’interpretar de forma exclusiva i vinculant la 
Constitució espanyola. 
 

2. La reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi 
possible I'encaix de les aspiracions d’autogovern catalanes se certifica com una 
via del tot impossible, atès que requeriria el suport de dues terceres parts dels 
diputats de Ies Corts espanyoles, una Cambra dominada pels mateixos partits 
espanyols que van retallar l’Estatut aprovat per una amplíssima majoria a la 
Cambra catalana o que el van recórrer desprès al Tribunal Constitucional, i que 
han designat els membres d'aquest tribunal polític fet a la seva mida. 
 

3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma 
definitiva, el sostre d’autogovern de Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per 
sota de les aspiracions del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a 
noves fites de llibertat nacional. 

 
4. Des d’aquesta corporació municipal creiem arribat el moment 



 
  
 
 
  

de qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya i, com a 
representants legítims dels nostres veïns i veïnes, acordem declarar el nostre 
municipi moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució Espanyola, en un gest 
conscient d’afirmació nacional i democràtica, de resposta a aquesta 
sentencia humiliant. 
 

5. Encoratgem els arenyencs i arenyenques com també els 
ciutadans i ciutadanes de tota la nació catalana a mantenir encesa la flama 
de la manifestació del 10 de juliol, rebutjant de forma massiva aquesta 
sentència agressora i defensant I'exercici del dret d’autodeterminació del 
poble català. Som una nació: nosaltres decidim”. 

• Tot seguit els grups municipals de ViA, CiU i IC-V es manifesten 
a favor de la proposta. 

Sotmesa a votació la Moció transcrita, s’acorda per nou vots a favor, un 
en contra, corresponent a la regidora Sra. Estrada i tres abstencions, 
corresponents a l’alcalde, el regidor Sr. Febrer i la regidora Sra. Illescas, 
aprovar la susdita Moció. 

S’absenta la regidora Sra. Roig.  

16.- PRECS I PREGUNTES.- A) PRECS.- a) El grup municipal de ViA 
formula els següents: 

1. En diverses ocasions i també des del Consell de Promoció 
Econòmica s’ha demanat la realització d’una rampa d’accés al Mercat 
municipal per a la façana principal, ja que l’accés pel carrer de les Margarides 
sovint està bloquejat per vehicles aparcats. Demanem que s’aprofitin els plans 
d’ocupació per tal d’ubicar aquesta rampa i solucionar el problema 
d’accessibilitat de moltes persones a aquest equipament. 

• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec. Que 
s’estudiaran les millors solucions. 

2. Atès que les obres de remodelació de la Riera s’aturen durant el 
mes d’agost, demanem que es torni a habilitar el doble sentit de circulació en 
l’actual tram restringit. 

• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que recull el prec i n’informarà 
en contestar la pregunta que formula el grup municipal de CiU. 

3. Tenim coneixement que les tasques de tall de les pedres i lloses 
que s’estan col·locant a la Riera, aixequen una innecessària i evitable 
polseguera; només cal que prenguin les mesures adequades, com ara utilitzar 
aigua en el moment de tallar. Com a conseqüència d’aquesta manera de fer, 
aquesta setmana la pols ha entrat de ple en el Mercat municipal i ha afectat els 
aliments exposats. La mateixa situació s’està produint de forma reiterada 



 
  
 
 
  

davant d’altres comerços dedicats també a l’alimentació; demanem que se 
n’informi  l’empresa constructora i se li demani que no causi més inconvenients 
dels estrictament necessaris, i als tècnics municipals que tinguin cura que això 
es compleixi. 

• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que ja s’ha resolt la molèstia, 
que es va motivar per una avaria de la maquinària adequada. 

B) PREGUNTES.- a) El grup municipal de ViA formula la següent: 
1.- Veient l’amplada de les noves voreres de la Riera en alguns punts fa 

dubtar si dos vehicles hi podran circular simultàniament, té intenció l’equip de 
Govern de restituir el doble sentit de circulació en el tram actualment en obres 
de la Riera? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que contestarà en fer-ho  a la 

pregunta que, sobre el aquest mateix assumpte, formula el grup municipal de 
CiU. 
 

b) El grup municipal de CiU se formula les següents: 
 
1.- Fa mes de 15 dies que les obres en el tram baix de la Riera, entre el 

rial Sa Clavella i Anselm Clavé estan pràcticament acabades. 
Pensa el govern enretirar la runa i els palets de pedres que hi ha 

actualment i obrir l’espai a la circulació per accedir cap al rial Sa Clavella o 
almenys com a estacionament per a vehicles? 

Inicialment, les obres havien de durar 4 mesos per cantó, van començar 
15 dies abans del previst i en principi a l’agost s’havien d’aturar 3 setmanes. Tal 
com va I'obra, sembla impossible d’aconseguir. Ens pot dir el Govern el 
calendari amb què s’està treballant? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Jordi Pera diu que quan s’acabin les obres, 

la circulació dels vehicles serà en doble sentit. 
Que les obres se executen al ritme previst, amb un retard, només, d’una 

setmana. 
Que és prevista una zona d’aparcament de vehicles, a la zona que 

confronta  amb l’obra que s’està finalitzant. 
 
2.- El Govern va decidir fa dos mesos instal·lar un dels alambins del 

patrimoni municipal a la rotonda del Calisay. Es va dir que se li havia fet un 
tractament per protegir-lo i evitar que es malmetés. 

En el dia d’avui un dels costats de l’alambí ja presenta els primers 
símptomes del que se’ls va dir que passaria, s’està fent malbé. S’està omplint 
de verdet i de cagarades d’ocells. 
Pensa el govern fer alguna actuació sobre això o permetrà que en continuï el 
procés de degradació. 

 



 
  
 
 
  

• La tinent d’alcalde Sra. Moreno diu que en l’alambí ja hi havia un 
desperfecte, que es va tractar. Que se’n controla la conservació i el 
manteniment. 

 
3.- Ens ha arribat informació, que no hem pogut contrastar, sobre que 

l’Ajuntament d'Arenys de Mar ha hagut de pagar una quantitat diària 
significativa per cadascun dels dies d’ocupació, per part dels firaires en els dies 
de festa major, del pàrquing de la platja de la Picòrdia. Com sia que el govern 
havia manifestat en un Ple, a pregunta del nostre grup municipal, que s’havia 
arribat a un acord i no es pagaria res per aquest concepte, preguntem al govern 
si realment s’ha hagut de pagar i en cas que s’hagi pagat, quina n’ha estat la 
xifra. 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Soler diu que no s’ha pagat cap quantitat. 

 
4.- Hem observat amb perplexitat que al bell mig de gairebé tots els 

passos de vianants de la part baixa de la Riera, que està patint les obres de 
reurbanització, hi ha instal·lat un fanal. Preguntem al govern si aquesta 
ubicació del fanal és definitiva o provisional ? 

 
• El tinent d’alcalde Sr. Pera diu que aquest fanal s’ha de traslladar. 
 
17.- COMUNICACIONS.- Es  dóna compte de les Resolucions 

adoptades per l'Alcaldia des de la data 22 de maig a 23 de juliol de 2010. 
 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 13.55. 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, 4 d’agost de 2010  
 
    L’ALCALDE,                           EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA./   Per fer constar que l’acta transcrita que precedeix, 

corresponent a la sessió del Ple de data 30 de juliol de 2010, s’ha estès sense 
esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 203081-E 
revers a 203091-E envers i núm. d’ordre 97 revers a 106 envers. 

 
EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT, 



 
  
 
 
  

 

 


