
 
  
 
 
  

Secretaria 
F/U 

 
Acta de la sessió ordinària que va dur a terme el Ple, en segona 

convocatòria, el dia 22 de setembre de 2010  
 
A la vila d'Arenys de Mar, a les 19.00 h del dia 22 de setembre 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. Agustí Massuet i 
Recolons, Sr. Josep Antoni Burcet i Linares, Sra. Joana Asensio i Solaz, Sra. 
Maria Rosa Dias i Caballé, i Sr. Estanislau Fors i Garcia, Sra. Maria Rosa 
Zaragoza i Juncà, Sr. Alejandro Acero i Cherta. Assistits per la  secretària 
accidental de l'Ajuntament, Sra. Teresa Icardo i Paredes. Excusa la seva 
absència el regidor Sr. Benet Maimí i Pou. I, per tant, amb el quòrum necessari 
perquè pugui tenir lloc vàlidament aquesta sessió ordinària, en primera 
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 l’acta de la sessió 

anterior celebrada pel Ple, amb caràcter ordinari, el dia 30 de juliol de 2010. 
Coneguda aquesta acta, se n’acorda per unanimitat l’aprovació. 

 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE SOROLLS I 

VIBRACIONS I DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA.- La tinent d’alcalde 
Sra. Annabel 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 de ViA, 

diu que actualment ja hi ha una ordenança que regula els sorolls, però que 
sovint s’incompleix sense que es pugui impedir. Ara es vol aprovar una nova 
normativa. No diuen que la norma actual no s’hagi de millorar, però sí que és 
necessari  que la norma, la que sigui, s’apliqui. També cal tenir present que no 
únicament han de tenir obligacions els afectats, sinó que l’Ajuntament també ha 
de complir les seves i que les llicències no tardin tant a atorgar-se. Per tot el 
que hem exposat el nostre vot serà d’abstenció. 

 
• La regidora Sra. Zaragoza, en representació del grup municipal 

del PP, diu que es tracta d’adaptar la normativa municipal a la legalitat i atès 
que confia que els tècnics ho hagin fet bé, el seu vot serà favorable. 

 



 
  
 
 
  

• El regidor Sr. Massuet, en representació del grup municipal de 
CiU, diu que és molt important intentar evitar al màxim les molèsties als veïns, 
però també cal que l’aplicació sigui rigorosa; el seu vot serà favorable.  

 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per 15 vots a favor i una 

abstenció corresponent al grup municipal de ViA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de sorolls i vibracions 

d'Arenys de Mar i el mapa de capacitat acústica del terme municipal d'Arenys 
de Mar. 

 
SEGON.-  Disposar l’obertura d'un període d’informació pública de 30 

dies hàbils en compliment del que preveu l'article 49 de la Llei de bases de 
règim local de 4 d'abril de 1985, a fi que es puguin presentar al·legacions per 
part dels ciutadans, i s’entendran aprovats definitivament el Mapa de capacitat 
acústica d'Arenys de Mar i l’Ordenança de sorolls i vibracions, en cas que no es 
formulin al·legacions en el termini atorgat a aquest efecte. 
 

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

 
3.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ABSENTISME ESCOLAR.- Es 

retira per aconseguir més consens. 
 
4.- COMUNICACIONS.- Es  dóna compte de les Resolucions adoptades 

per l'Alcaldia des de la data 26 de juliol a 17 de setembre de 2010. 
 
7.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA, - L'alcalde dóna compte 

de la proposta d'acord sobre l'assumpte enunciat. 
 
• Concedida la paraula a la regidora Sra. Zaragoza, aquesta 

manifesta literalment el que segueix, que demana que consti en acta: 
“Benvolgut alcalde, regidors i tots els arenyencs que ens estiguin escoltant. 
 

Avui es l’últim ple després de 11 anys en el que intervinc com a Regidora 
i com a Portaveu del PPC. No me’n vaig per motius personals – com sòl ser 
habitual- si no per motius polítics i de Partit. 
 

11 anys de política municipal donen per molt. He passat moments molt 
bons, altres menys bons i d'altres realment difícils i fins i tot tràgics en el 
desenvolupament del meu càrrec, però tots, absolutament tots, han servit per 
enriquir la meva persona, tant en l'aspecte moral – el més important- com en 
l'aspecte intelectual. 

 
M'he sentit satisfeta en moltes ocasions per haver aconseguit objectius 

per la meva vila, però també és cert, que he viscut moments molt tràgics que 



 
  
 
 
  

mai haurien d'haver passat i que m'han deixat derrotada, que et porten 
inexorablement a la impotència de qui vol fer i no pot. 

 
Durant els meus quatre primers anys al món municipal vaig aprendre el 

que era un Ajuntament a l'oposició. Van ser anys durs perquè començava de 
zero. Durant aquells anys vaig tenir la sort de que el PP governava l'Estat 
Espanyol, i per tant el govern local depenia, en certa manera del PPC. Però en 
tot cas, vull pensar, i crec que no m'equivoco, el llavors alcalde, Santi Fontbona 
i els companys de CIU, van ajudar a una arenyenca – del PP però en última 
instància arenyenca- a entendre el mecanisme de la política municipal. Sempre 
els estaré eternament agraïda. 

 
Menció especial, i es de justícia fer-ho, es la dedicació que l'amic Manel 

Calvo va tenir amb mi, amb la seva paciència, per ensenyar-me el 
funcionament del Pressupost Municipal ( el Ple més difícil que fins el dia d'avui 
he tingut mai, any rere any). Sempre li agrairé les seves reflexions en l'àmbit 
econòmic i el fet de creure en els meus projectes ja una vegada dins del 
Govern, sense discutir-me el seu import. 

 
Recordo aquella primera legislatura com una legislatura molt dura. No 

tant a nivell local, si no també a nivell general. Una època on van assassinar 
companys meus del PPC; vaig tenir que posicionar-me en contra del partit en el 
tema de la guerra d'IRAK, una guerra que jo no compartia, com mai compartiré 
respecte de cap altra. Entenc i defenso que els conflictes s'han de resoldre 
amb el diàleg.. Però sincerament crec que des d'aquell ple de rebuig a la 
guerra, els arenyencs van deixar de veure al PP d'Arenys com una amenaça i 
veure al Santi i la Rosa com a Arenyencs al servei d'Arenys. 

 
Durant els següents 4 anys, Miquel Rubirola va confiar amb mi per 

formar govern, de la qual cosa li estaré eternament agraïda. El meu amic 
Miquel avui, alcalde llavors, em va donar la possibilitat de contribuir a millorar 
l'aspecte del nostre poble. Em va donar llicència per fer 9 places en 4 anys. 
Renovar la Brigada Municipal i acostar-la al poble amb l'Oficina de Doedes. 
Vam actualitzar tecnològicament la Brigada de serveis i els varem prometre -
amb vocació de ser realitzable- la nova nau de la Brigada Municipal, que a dia 
d'avui el Govern actual té pendent. 

 
Van ser quatre anys de molta feina, però que van donar molts fruits. Vaig 

tenir el millor equip que ningú pugui tenir. La brigada es va fer complís dels 
meus projectes i els vivia amb la mateixa intensitat que els vaig viure jo. 
Realment vam aconseguir un molt bon equip i els dono les gràcies a tots, per 
confiar amb mi. Sense ells, mai hagués pogut dur a terme els projectes amb 
tanta eficàcia i bons resultats. 

 
Els meus darrers anys a l'oposició han estat molt diferents als primers. 

Suposo que és normal, i no entraré al seu anàlisis, no vull. No vull, perquè 



 
  
 
 
  

entenc que tots els que ens dediquem a la política volem el millor pel nostre 
poble. Però me’n vaig amb la reticència de no tenir un poble net, agradable i 
sobre tot sostenible. L'Arenys de avui, amb tots els meus respectes i sempre 
des de la més humil opinió, no dona la talla de l'Arenys de fa quatre anys en la 
matèria. L’àrea de serveis es una area molt difícil que requereix molt d’esforç i 
dedicació i no es sempre ben valorada i reconeguda.  

 
No me’n vaig sense donar les gràcies a aquelles persones que després 

de tants anys han format part de la meva vida política. 
 
A tots els funcionaris de l'Ajuntament, que sempre han estat on els he 

necessitat i que han tingut una paciència immensa amb mi. 
 
A l'ex alcalde senyor Salmerón, qui em va donar la força i la templança 

en la política, a qui mai podré agrair suficient els seus consells. A l'ex alcalde 
Miquel Rubirola que va confiar amb mi per fer govern i a qui crec que no vaig 
decepcionar mai, avui el meu amic. I a Santi Herce, el meu gran amic i 
col·laborador, qui va fer possible que jo hagi estat aquí aquests onze anys, 
persona en qui confio plenament i que m'ha entès en la meva decisió de 
renuncia.  

 
Vull donar les gràcies a Manel Pou per obrir-me els ulls en la necessitat 

d'un esforç més humà per part dels politics. Amb la seva gran manera de fer, 
m'ha donat una lliçó d'humanitat i de respecte. 

 
Als meus companys de Partit local que campanya darrera campanya han 

estat al meu costat ajudant per fer possible el nostre projecte. 
 
Gràcies a tots els regidors amb qui durant onze anys he tingut la sort de 

compartir aquesta sala de Plens. Ha estat sempre un plaer fer-ho. I si algú, 
alguna vegada s'ha sentit ofès per les meves paraules, demano disculpes. La 
meva intenció, de tot cor ho dic, no ha estat mai ofendre a nivell personal, tant 
sols ha estat exercici de la política, res més. 

 
Demano a aquells que em substitueixin en el futur, el mateix esforç que 

jo he fet durant aquests onze anys. 
 
Les persones no som estàtiques en les nostres idees, podem canviar de 

pensament i això no es criticable, s'ha d'entendre i si res més no, acceptar. 
 
Vull fer un últim agraïment, aquest més personal, a la meva família. Als 

meus pares que mai han entès aquesta dedicació tant forta a la política per part 
de la seva filla, però que sempre ho han acceptat. Al meu company que sempre 
ha estat on tenia que estar, tant en els moments bons com en els dolents. I 
sobre tot al meu fill Yago, el que més a patit el fet de tenir una mare política – 



 
  
 
 
  

de ben segur que tots els regidors que tenen fills entenent bé el que estic dient- 
gràcies a tots plegats per acceptar-ho. 

 
A tots els Arenyencs els dono les gràcies també per la seva paciència, la 

confiança i el respecte envers la meva persona. Demano disculpes si alguna 
vegada no he estat a l'alçada de les circumstàncies. Deixo de ser política, però 
no de ser persona, per tant aquí em tindran sempre si em necessiten. 

 
De ben segur que em deixo algú, però no es voluntàriament. Son molts 

anys i moltes vivències dintre meu per plasmar-les totes en un escrit. Però 
quedi clar que si he de fer balanç de la meva etapa política, puc dir amb tota 
contundència i amb el cor a la mà, que ha estat una molt bona i enriquidora 
etapa de la meva vida. Espero i desitjo que l'etapa que avui començo sigui tan 
enriquidora com la que tanco. 

 
Moltes gràcies a tots. Per sempre, Arenys al meu cor.”  

 
• Concedida la paraula al regidor Sr. Acero, aquest manifesta 

literalment el que segueix, que demana que consti en acta: “En ocasions, 
parlant amb les persones que m’aturen per la Riera, em manifesten els seus 
neguits, i com si fos la solució em diuen “ja en tinc ganes de que canviï el 
Govern”. Els hi acostumo a respondre que el que Arenys necessita realment no 
és un canvi de Govern, sinó un canvi en les actituds de les persones que ens 
governen.  
 

Les marques, les sigles dels grups, per si mateixes no son garantia de 
bon govern, en canvi l’actitud i la competència de les persones si, i na Rosa 
Zaragoza és un exemple de persona que s’implica, que s’esforça i defensa amb 
tenacitat les seves conviccions, encara que sovint no coincideixen amb les 
meves, però sempre ho fa amb respecte.  
 

Lamento que la política municipal perdi a una persona amb les qualitats 
de la Regidora Zaragoza i des del grup municipal de VIA i com a ciutadans 
d’Arenys volem expressar-li el reconeixement pels anys de dedicació al 
municipi, tot desitjant el millor dels futurs possi-bles. 
 

• Concedida la paraula al regidor Sr. Pera, agraeix també la tasca 
feta. 

 
• Concedida la paraula a la regidora Sra. Roig, aquesta manifesta 

literalment el que segueix, que demana que consti en acta: 
 
És just que dediquem unes paraules a la Maria Rosa Zaragoza, que 

avui, per circumstàncies vinculades a la crisi de grup popular a la nostra vila 
renuncia a ser regidora d'aquest Ajuntament. 

 



 
  
 
 
  

No entrarem en valoracions dels motius que han ocasionat la seva 
marxa abans d’acabar el mandat, perquè creiem ni ens pertoca ni és cosa 
nostra. 

 
La roba bruta s’ha de rentar a casa i ens en guardarem prou d’entrar 

amb especulacions sobre la seva marxa... 
 
Si però que podem dir que l’hem sabut entendre, i la respectem, i hem 

de compartir la seva decisió, encara que ens sàpiga greu a nivell personal, i 
encara que dissortadament es produeixi a les portes d’acabar l’actual 
legislatura. 

 
Si però, que des del grup municipal d'ICV d'Arenys de Mar, volem agrair 

públicament a la Rosa, la seva contribució a l'aventura de treballar des del 
àmbit polític per la nostra vila, tant quan ho ha fet des del govern, amb 
dedicació i amb plena implicació, com quan ho ha fet des de l’oposició amb 
plena responsabilitat i coherència. 

 
La feina feta al llarg dels anys, i la seva sensatesa, les seves formes, el 

respecte i les maneres de relacionar-se amb la gent, creiem que són un aval 
més que guanyat i que s’emporta merescudament cap a casa en aquesta mena 
de bagatge personal i col·lectiu que tots compartim.  

 
A la passada campanya, una publicació local li preguntava a la Maria 

Rosa, com li agradaria que recordessin el seu pas per l'Ajuntament Ella va 
respondre: com el d’una arenyenca que sempre ha cregut que és possible 
canviar les coses des de la política. Ajudant al govern des de l’oposició i des 
del mateix Govern per intentar millorar la qualitat de vida dels seus veïns - per i 
amb ells- amb tot l’esforç i tota la il·lusió amb la què un intenta portar casa 
seva. 

 
Maria Rosa... estem convençuts que te n’has sortit amb escreix. 
 
I que malgrat la llunyania ideològica de les forces polítiques que 
representem, ens sentim avui molt al costat de la Rosa persona, de la 

Rosa política, de la Rosa arenyenca, i permete'm la llicència personal també de 
la Rosa veïna de carrer i de jocs, i de paradetes i dels Pa amb oli, el grup 
musical de la nostra infantesa, i de la Rosa que ara amb el pas dels anys 
segueixo notant propera i amiga. 

 
En nom propi, i en nom d'ICV et donem les gràcies Rosa, que tinguis 

molt bona sort... i fins ara i fins a sempre. 
 
Volem donar també la nostra més cordial benvinguda al que haurà de 

ser el nou regidor que substituirà la Rosa. Estem convençuts que l’experiència 



 
  
 
 
  

d’en Santi Herce, i el seu coneixement d'Arenys i dels arenyencs, agafarà el 
relleu amb tota la normalitat del món tot i el llistó tant alt que deixa la Rosa 

 
• Concedida la paraula a la regidora Sra. Estrada, aquesta 

manifesta literalment el que segueix, que demana que consti en acta: 
“Felicitacions a la regidora Sra. Zaragoza, òbviament no pel fet de deixar la 
representació municipal sinó per la molta feina que ha fet durant uns quants 
anys ja sigui en el govern o a l’oposició. 
 

Ser polític pot ser molt fàcil, ser regidor en un poble no ho és. La tasca 
diàriament és jutjada pels convilatans i cada dia, a cada passejada el ciutadà 
pregunta, demana, exigeix. En el cas d’avui la regidora va tenir una tasca gens 
fàcil com són els serveis els quals sempre són a la vista de tothom i tothom en 
pot parlar. La responsabilitat que un té en aquest cas és marcadament pública i 
visible a la qual cosa se li ha d’afegir que cal tenir enginy i bon humor. Els 
regidors de serveis ho tenen sempre molt difícil i més si no sobren els diners 
que pel que sabem ha estat una circumstància que no ha passat mai. 

 
Recordo que de vegades ser regidor ha tingut moments encara més 

durs. No ens podem oblidar que alguns regidors han hagut de mirar sota el 
cotxe abans de pujar-hi o de canviar de costums ...i tot això no es fa en benefici 
propi sinó per a fer efectius uns ideals, un model de poble, en el qual hi poden 
haver discrepàncies  i moments àcids però que al cap i a la fi sempre al final 
impera la responsabilitat. 

 
En el cas de la Sra Zaragoza també hem de recordar que ha estat la 

primera arenyenca (no arenyenc) que ha format part del Congrés dels Diputats 
al Parlament Espanyol. Això també forma part ja de la història de la nostra vila. 

 
Sra. Zaragoza només li puc reiterar la meva felicitació per la seva tasca i 

desitjar-li el millor en les seves facetes personal, familiar i laboral. Sra. 
Zaragoza Moltes gràcies per la feina feta a l’ajuntament d’arenys per a la vila 
d’Arenys de Mar. 

 

• Concedida la paraula al regidor Sr. Fors, agreix la col·laboració i la 
bona disposició que sempre els ha demostrat. 
 

• Finalment l'alcalde reconeix a la Sra. Zaragoza el treball realitzat 
per i per a l'interès general d'Arenys de Mar. Li agraeix la seva tasca i li desitja 
sort en el seu futur. 

 
Tot seguit i de conformitat amb el que disposa l'art. 108 de la Llei 

municipal de Catalunya de 28 de abril de 2003, es considera aprovada per 
assentiment la següent proposta: 

 



 
  
 
 
  

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament, formulada per la Sra. Rosa Zaragoza i Junca, i 
 
            SEGON.- Indicar que, a parer d’aquesta Corporació, la vacant produïda 
ha de ser coberta pel  Sr. Santiago Herce i Roca, inclòs en la dita candidatura. 

I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 
president aixeca la sessió a les 19.45. Del que s’hi ha tractat s’estén aquesta 
acta autoritzada per mi, el secretari, que en dono fe. 

ARENYS DE MAR,  27 de setembre de 2010  

LA SECRETÀRIA ACCTAL. DE L’AJUNTAMENT,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


