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Secretaria 
fu 
 
Acta de la sessió ordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     3 
Data: 20.02.13 
Horari: de 20.00 a 23.30 
Lloc: Casa de la Vila  
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Ramon Vinyes Vilà, tinent d’alcalde  
Maria Belén Quintero Aragón, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Santiago Fontbona Arbós, tinent d’alcalde 
Lorena Estrada Ocaña, tinent d’alcalde 
Alejandro Acero Cherta, tinent d’alcalde  
Román Pascual Rodríguez, regidor  
Susanna Mir Julià, regidora. 
Joan Miquel Llodrà Nogueras, regidor  
José Almansa Aragón, regidor 
Maria Isabel Illescas Sánchez, regidora 
Maria Assumpció Balliu Tenas, regidora 
Isabel Roig Casas, regidora  
Josep Antoni López Navarro, regidor 
Annabel Moreno Nogué, regidora  
David Caldeira Bacardit, regidor 
Catalina Victory Molné, secretària  
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 30 de gener de 2013.- La 
secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 30 de gener de 
2013. L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i la Creu Roja.- 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vist el que disposa l’article 66.3 a) 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 el que 
estableixen els articles 25 i 26 de la Llei reguladora de bases de règim local (Llei 7/1985 
del 2 d’abril), que determina que els municipis tenen competència pel que fa a la 
seguretat en els llocs públics, sens perjudici de les competències en termes de 
seguretat d’altres òrgans superiors.  
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Vist el que estableix l’article 115 de la Llei de costes (Llei 22/1988), sobre mesures de 
seguretat i la prestació del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges públiques en relació amb les competències municipals. 
 
Atès que la Creu Roja és una institució humanitària, amb caràcter voluntari i d’interès 
públic, i en relació amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en 
relació amb l’encàrrec de gestió d’aquelles activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de competència d’entitats públiques, en què es determina que pot ser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques, quan no es disposi dels 
mitjans idonis per dur-la a terme, la prestació d’un servei, sense que en cap cas això 
comporti la cessió de la titularitat de la competència. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració i el pressupost de servei presentat per la 
Creu Roja Maresme-Centre, que ascendeix a l’import de cent un mil cinc-cents 
setanta-cinc euros i cinquanta cèntims (101.575,50€), i atès que existeix consignació 
pressupostària suficient en el pressupost de 2013 per satisfer aquesta la despesa, 
d’acord amb la proposta presentada a la Intervenció municipal. 
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de Medi Ambient i la TAG de Serveis 
Territorials. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 114.2 apartat e) de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (Decret 2/2003, de 28 d’abril), és competència del Ple de la 
corporació, l’aprovació dels encàrrecs de gestió d’aquells serveis de caràcter obligatori. 
 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
1.- Encomanar la gestió del servei públic per a la prestació dels serveis de prevenció, 
vigilància i salvament i el foment de les activitats socials durant l’any 2013 al municipi 
d’Arenys de Mar, a la Creu Roja del Maresme-Centre, de conformitat amb el conveni a 
subscriure amb l’entitat, així com amb els annexos i informes emesos. 
 
2.- Aprovar el conveni adjunt a la proposta i els seus annexos pel qual s’acorda 
l’encomanda de gestió per a la prestació dels serveis de prevenció, vigilància i 
salvament i el foment de les activitats socials durant l’any 2013. 
 
3.- Autoritzar l’alcalde-president de la corporació per a la signatura del conveni i la 
documentació que, si escau, correspongui. 
 
4.- Acomplir els tràmits administratius necessaris per a l’encomanda de gestió del 
servei ,de conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: ERC s’abstindrà de l’aprovació d’aquest conveni tot i que 
coneixem la feina de la Creu Roja i sabem que la labor  que du a terme en totes i cada 
una de les actuacions és impecable. Tot i així hem de fer algunes consideracions al 
conveni que avui es porta a aprovació. 
 
- Aquest conveni recull la prestació del servei de prevenció, vigilància i  salvament de 
les platges i el foment de les activitats socials. 
Des d’ERC creiem que no és oportú ni de rebut incloure els dos serveis en el mateix 
contracte ja que es tracta de dues coses completament distintes quant al seu contingut 
i quant al temps de la prestació del servei. 
Una cosa és el salvament i prevenció de les platges, que té un objecte molt concret, i 
l’altre el suport a les diferents activitats lúdiques i/o culturals que es duran a terme a 
Arenys de Mar. I no s’han de barrejar peres amb pomes. Per tant considerem que 
s’haurien de subscriure contractes totalment diferenciats i independents entre si. S’han 
de fer les coes bé i amb rigor. 
 
- L’altra qüestió per la qual no ens agrada com s’ha portat a terme aquest expedient, és 
perquè no s’ha fet correctament des d’un punt de vista jurídic. 
I amb els temps que corren, no ens podem permetre el luxe de saltar-nos la normativa 
vigent. 
L’import total d’aquest Conveni és de 101.575,50 €. 
Per tant, aquest contracte ha de ser objecte de licitació i concurrència perquè es tracta 
d’un contracte administratiu, tal com estableix l’informe 64109 de 26 de febrer de la 
Junta consultiva de contractació administrativa. Si no es fa així, l’Ajuntament incorre en 
un il·lícit administratiu que pot generar de la nul·litat de ple dret a anul·labilitat del 
contracte que avui es porta a aprovació, amb les conseqüències que això implica. 
Així ho recull l’informe de l’interventor municipal 5/2013 de data 8 de febrer de 2013. 
I ja els estalvio la rèplica. Sí que em contestaran que sempre s’ha fet així, però això no 
és excusa per a partir d’ara fer-ho bé. En el mandat passat el grup municipal d’ERC ja 
ho va manifestar en dues ocasions a la llavors regidora de Sanitat. 
Per tant, els insto, ara que encara hi són a temps, a licitar el present contracte de 
prestació de serveis tal com estableix el Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre que aprova el Text refós  de la llei de comptes del sector públic. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Abans de valorar el punt que es porta a aprovació, volem 
comentar que, en la nostra manera d’entendre, hauríem gestionat de manera diferent 
els punts que es porten a aprovació al Ple. Això és: hauríem preferit debatre primer la 
gestió que anualment fa l’entitat de la prestació dels serveis de prevenció, vigilància i 
salvament durant la temporada estiuenca a les platges del nostre terme. I, per altra 
banda, en un altre punt, hauríem debatut el foment de les activitats socials que fa la 
Creu Roja a la vila. I ho hauríem preferit així perquè es posa al mateix sac una activitat 
clarament filantròpica, humanista i de clara voluntat social –ajudar qui ho requereix- 
amb una altra que té un rerefons empresarial i acaba esdevenint un negoci. Per tant, 
per la bona imatge del mateix col·lectiu, no ho hauríem fet així. 
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I tampoc no faríem així la concessió del servei. La vigilància de platges costa prou 
diners perquè alguna altra empresa hi pogués estar interessada o, com hem defensat 
sempre a la CUP, fos municipalitzat el servei. Pel seu cost i finalitat, la de l’adjudicatària 
del servei, si l’equip de govern optés per licitar-ho, pensem que caldria fer una licitació 
pública. Si no és així, i tal com van les coses a l’empresa privada, ens podem trobar 
amb algun ensurt i, en el millor dels casos, que s’impugni la concessió. Així, de cara a 
l’any vinent, seria bo revisar el sistema de contractació. 
 
Ara sí, sobre el punt que es porta a aprovació, des del grup municipal de la CUP volem 
fer algunes consideracions: 
 
La Creu Roja d’Arenys fa una molt bona tasca de suport i formació per a la prevenció 
de riscos. 
 
Des de fa molts anys ha fet el servei estiuenc de prevenció de manera adequada i cal 
felicitar-los. 
 
Ara bé, seria interessant que les contractacions de personal per a la temporada d’estiu 
es fessin a través del Servei Català d’Ocupació, el SOC, i, molt millor, a través del 
Servei de Promoció Local d’Arenys de Mar. 
 
També pensem, que de tot l’inventari elaborat per fer el servei, caldria afegir-hi un 
aparell desfibril·lador, atesa la quantitat d’usuaris que hi ha a la platja. Ja ho vam fer 
constar l’any passat i aquest any tampoc no s’ha tingut en compte. 
I per acabar, fins i tot quan parlem d’organitzacions que fan tasques que al capdavall 
són de servei a la comunitat, doncs fins i tot en aquests casos hem de portar l’etiqueta 
d’espanyols; així, la Creu Roja de Catalunya no deixa de ser una simple delegació de 
l’espanyola, que fa i desfà des d’una consolidada estructura jeràrquica, el que vol i com 
vol. 
 
I pel que fa al foment de les activitats al municipi, des de la CUP altre cop volem 
felicitar la seva tasca, coordinada amb Serveis Socials i amb Càritas. Fan una gran tasca, 
sens dubte, i més en aquesta època que van molt maldades per a molts arenyencs. Els 
agraïm la feina. Ara bé, dit això, no ens podem estar de dir, però, que aquestes entitats 
no deixen de visualitzar que el sistema té mancances i que l’administració està limitada 
i no resol part dels problemes que tenen els ciutadans. Un principi fonamental i que 
caldria resoldre i garantir des de l’Administració és que no hi hagi cap arenyenc que no 
tingui garantida la seva alimentació bàsica. I és aquí on entren en joc aquestes entitats, 
que fan una feina valuosa. Per tant, l’administració, i especialment els qui fem política, 
aquí hi tenim una responsabilitat i no podem amagar el cap sota l’ala. La mateixa entitat 
Creu Roja, pel que fa al kit social, ja diu que serveix per resoldre situacions 
d’emergència. El problema és que hi ha arenyencs que viuen en una situació 
d’emergència permanent. Com a mesura puntual, les ajudes directes ara per ara són 
imprescindibles, però no són una solució al problema gran de pobresa i exclusió social 
que tenim.  
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Per tant, i per acabar, tenim un problema sobre la taula i cal resoldre’l. Ja fa més d’un 
any des de la CUP vam proposar fer una taula arenyenca contra la crisi on participessin 
diferents interlocutors de diferents àmbits de la vila, també Càritas, la Creu Roja o els 
Frares, però també representants dels empresaris, dels sindicats o bé dels partits 
polítics. 
 
Ha passat el temps i excepte la qüestió alimentària, que sí que hem tractat i que, tot i 
estar ben encarrilada, evidencia que a Arenys hi ha gent que passa gana, doncs excepte 
aquesta qüestió, no s’ha fet res més en aquest sentit. Potser caldria començar-nos a 
arremangar com a Administració ja no per tapar forats sinó per veure, entre tots junts, 
com ens en sortim, d’aquesta situació; i que no ens passi com en aquell poema de 
Bertolt Brecht en què a un, per no haver volgut ajudar els seus veïns, quan al final els 
va necessitar, llavors ja no hi havia ningú per ajudar-lo. 
 
Per tot plegat, i agraint de nou la tasca social de la Creu Roja, el sentit del vot de la 
CUP serà a favor. 
 
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix:  

 

D’entrada al grup municipal d’ICV no creiem que sigui massa adient que es presenti 
conjuntament un conveni únic de col·laboració amb Creu Roja que aglutini temes tan 
diferenciats com la tasca de prevenció, vigilància i salvament marítim a les platges del 
nostre terme municipal, els serveis assistencials que donen suport als diferents actes 
que es fan al poble al llarg de l’any i també la part més solidària o social de col·laboració 
amb la compra dels kits socials que han esdevingut un recurs per a algunes famílies 
arenyenques amb dificultats. Entenem que són temes, projectes, serveis o accions ben 
diferenciades i que tot i que en el cas d'Arenys de Mar, els gestioni aquesta institució de 
caràcter humanitari i de servei públic, no estimem lògic que s’aglutini en un sol paquet 
de comanda de servei.  
 
Com ja va sortir a la Comissió Informativa preceptiva d’ara fa vuit dies, i pensant en 
l'import econòmic que com diu l'informe de l’interventor és massa alt, fet que ja s'ha 
constatat d’altra banda els darrers anys, caldrà buscar una fórmula perquè aquesta 
concessió s’ajusti a la legalitat vigent d'una banda i que per altra banda no vagi en 
detriment del servei que al llarg del temps ha realitzat d'una manera tan impecable la 
Creu Roja. Amb això volem dir que no estaríem pas d'acord amb un concurs públic que 
anés a la baixa temerària per pressupost presentat per alguna empresa privada del 
sector, com han fet d'altres ajuntaments, però que sí que caldrà buscar solucions entre 
tots plegats per posar al dia aquesta situació.  
 
Nosaltres creiem que per sobre de tot ha de prevaler la vessant social, i la qualitat, i en 
aquest sentit el servei que ha prestat la Creu Roja fins ara és una bona garantia. 
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També ens agradaria poder suggerir a la Creu Roja que, tal com s’ha fet en altres 
poblacions, com per exemple a Mataró, s’ofereixi formació i feina per fer el salvament 
de les platges a joves arenyencs en atur o a població en risc d’exclusió social. Creiem 
que el caràcter social de l’entitat, i els programes que estan duent a terme contra la 
crisi des de la institució, podrien servir per donar feina a joves d'Arenys i a col·lectius 
en risc social. Apuntem, doncs, que es pugui dur a terme aquesta col·laboració 
institucional liderada per Creu Roja i el Servei d'Inserció Laboral de Promoció 
Econòmica del nostre Ajuntament.  
 
Pels motius exposats i sobretot pel coneixement que tenim del servei eficient que fa 
Creu Roja a la nostra vila, el nostre vot serà favorable en aquest sentit a la proposta.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot Bloc Municipal, 3 vots d’ICV i 
1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot ERC. 
 
3.- Aprovar el Text refós del Pla especial del port d’Arenys de Mar.- El tinent 
d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 22 
de juliol de 2010 –en relació amb l’expedient del Pla especial del port d’Arenys de Mar, 
que preveu l’ordenació dels usos i serveis del port, mitjançant la zonificació i regulació 
de les diferents àrees portuàries–, pel qual es va resoldre la suspensió de l’aprovació 
definitiva del Pla, fins a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional i degudament diligenciat, en què es requeria la 
incorporació d’unes prescripcions. 
 
Atès que en l’esmentada resolució s’indica a l’Ajuntament que el text refós inclourà el 
text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Atès que en data 15 de juny de 2012, Ports de la Generalitat ha traslladat un text refós 
per a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb les consideracions fetes per la 
Comissió Territorials d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, de data 13 de setembre de 
2012, del qual es desprèn que hi han estat inclosos els requeriments efectuats per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Atès que és competència del Ple de la corporació aprovar el Text refós del Pla especial 
del port, de conformitat amb el que disposa l’article 81 del Decret legislatiu 1/2010, de 
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3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en concordança amb 
l’article 22.2 de la Llei de bases de règim local. 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
1.- Aprovar el Text refós del Pla especial del port d’Arenys de Mar, de conformitat 
amb els requeriments establerts en la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, de data 22 de juliol de 2010. 
 
2.- Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el Text refós del Pla 
especial del port per a la seva aprovació definitiva  i acomplir així el que disposa 
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) i a 
l’Ordre PTO/343/2005. 
 
3.- Comunicar el present acord a Ports de la Generalitat. 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  ERC s’abstindrà en la votació del Text refós del Pla 
especial del port. Aquest Pla va ser aprovat inicialment l’any 2006, fa més de sis anys i 
provisionalment l’any 2009. 
 
La tramitació va ser suspesa per dues vegades per la mateixa Comissió d’Urbanisme 
per demanar una sèrie d’informes i prescripcions. 
 
El 15 de juny de 2012, Ports de la Generalitat presenta un text refós amb mancances. 
 
Tot i que els informes dels arquitectes municipals són favorables, aquest grup municipal 
no pot estar d’acord amb certes novetats que considerem substancials i que no deixen 
de ser sorprenents. 
 
No estem d’acord que es faci un aparcament subterrani que evidentment serà de 
pagament, que ens farà perdre les poques places de zona verda que ara tenim i que 
considerem del tot prescindible, com és de veure en l’aparcament del Xifré, que ara 
mateix està gairebé desert. 
 
Tampoc no podem estar d’acord en l’ocupació per part de Ports d’una part important 
de la platja de la Picòrdia, la platja urbana d’Arenys, cosa que impedirà gaudir-ne a un 
gran nombre de persones, que no hi tindran cabuda. 
 
No podem entendre el canvi de criteri quant a l’edificabilitat en certs llocs del Port, 
que en un primer moment és restringida i ara es consent. 
 
Què passa, per exemple, amb el Bar del Puerto que va traslladar-se a un quilòmetre de 
distància i va haver de fer una inversió en un nou local perquè així l’obligava l’anterior  
Pla inicial? Tindrà dret a sol·licitar una indemnització? 
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En definitiva, sense voler entrar al detall de les modificacions que avui es porten a 
aprovació, aquest grup considera que es tracta d’una obra prou important, que afectarà 
sense cap mena de dubte la nostra vila, i que, en haver-hi canvis que considerem 
totalment substancials creiem que el correcte seria tornar a la casella de sortida, 
aprovar de nou inicialment aquest nou Pla especial del Port, sobretot per donar 
l’oportunitat als ciutadans de presentar les al·legacions corresponents, tal com 
estableix la normativa urbanística vigent. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Sobre aquest Pla especial que es porta a aprovació, el 
primer que sorprèn és que cueja des de fa molts anys: des de 1999. Si una cosa es 
demora tant ja queda clar que hi ha massa interessos contraposats o, si més no, 
diferents competències de l’administració que no es posen d’acord. I remarquem la 
data, fa 14 anys, perquè el port, durant aquests anys ha canviat molt, i cada dia que 
passa, encara canvia més. Un dels sectors econòmics més importants de la vila, el port, 
cada dia que passa perd un llençol a cada bugada. Hem passat de ser un port amb una 
important activitat primària i secundària, la pesca i les drassanes, a ser un port on la 
crisi està fent un gran forat. Per tant, tot allò projectat el 99, aprovat inicialment el 
2006, provisionalment el 2009 i ara, novament, amb el text refós el 2013, doncs tot 
això ha quedat o obsolet, o desorbitat i, des del punt de vista de la CUP, si s’acabés 
projectant, el port i els seus usos principals, la pesca i les drassanes, hauran canviat 
molt i molt. Per tant, tenim dos problemes: el projecte no pensem que en prevegi els 
usos, atès el rumb que segueix el sector pesquer a la vila i al país, i, a més, si aquest és 
el que s’ha d’aplicar, de diners no creiem que n’hi hagi durant molt de temps i, a hores 
d’ara, aquest Pla és com fer volar coloms. 
 
Un altre aspecte no resolt, pensem, del Pla i que, a parer de la CUP és cabdal, és que 
no soluciona el fet que el port no està gens integrat a la vila, separat per una carretera, 
una via de tren i un accés subterrani, ni preveu cap millora en aquest sentit. Som 
conscients de la complexitat del que estem plantejant, però si volem un port viu i 
integrat a la vila, de veritat, caldrà trobar solucions, algunes no tan imaginatives com 
cares, en som conscients, com pot ser el soterrament de la via i la carretera que 
separa el poble de la franja marítima. I això, ja ho hem dit, són molts diners; però 
també són molts diners el fet de fer un aparcament subterrani allà on ara hi ha la zona 
blava més cara del Maresme, l’aparcament buit que hi ha davant de la plaça de les 
Palmeres. I per cert, ara que parlem d’aparcament, hi ha municipis on aquest 
aparcament, tot i dependre de Ports, és gestionat per l’Ajuntament i, fins i tot, hi 
regula els preus. A Arenys, però, no és així. 
 
Tampoc no veiem bé que s’ampliï l’espai per a vaixells d’oci quan entenem que l’ús 
principal del port és el pesquer i de drassanes. Si ambdós sectors no acaben de 
funcionar, no només per motius de la crisi, sinó també biològics, pel que fa al pesquer, 
doncs caldrà esmerçar-nos per trobar-hi solucions, però des del nostre punt de vista, 
cap no passa per ampliar els amarradors privats. Així, l’ampliació dels amarradors a les 
zones d’embarcacions d’oci no té cap benefici per a la majoria d’arenyencs. 
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Un altre aspecte que pensem que cal denunciar és l’opacitat de tot el que passa al port 
i la poca força que té la vila d’Arenys, representada per l’Ajuntament, a l’hora de 
decidir i incidir sobre aquest espai. És un espai dins el nostre terme sobre el qual no  
tenim ni veu ni vot. A tall d’exemple, quan per Sant Zenon s’instal·la la fira al voral del 
costat de la plaça de les Palmeres, resulta que és l’Ajuntament qui ha de pagar a Ports 
l’ocupació de l’espai. 
 
I si parlem d’opacitat és perquè passen coses que són difícils de justificar. Can València 
va tancar i el bar del Puerto es va traslladar a davant de l’ARESA. Semblava que l’edifici 
anava a terra, i, al final, no només no és així sinó que en aquest Pla es preveu altra 
vegada que aquell espai pugui funcionar com a restaurant. A ulls dels vilatans, són coses 
difícils d’entendre. 
 
Un altre punt que no compartim és el que vincula el port amb la sortida per llevant a 
l’alçada del rial de les Canalies. La millora dels accessos ja ens sembla bé, però no que 
això vagi lligat a la proposta del POUM, que preveu un eix a llevant que per Canalies 
enllaça la N-II amb un carril paral·lel a l’autopista. De fet, el POUM no està 
definitivament aprovat; a la CUP sempre n’hem estat crítics, ja que hi ha molts aspectes 
que no compartim i sobre els quals tenim propostes de millora. Restem a l’espera de 
poder-lo debatre. No pot ser que anem aprovant petits pedaços, ara aquest pla 
especial, i no tinguem un pla general actualitzat i que resolgui les necessitats que tenim 
com a vila. Ens fa l’efecte que debatre un pla especial sense tenir resolt el general és 
com començar la casa per la teulada. Pensem que cal una visió general dels usos del 
territori i després ja vindran els diferents plans especials, però no a l’inrevés. 
 
I ara que parlem d’accessos, caldria lluitar perquè el port no es tanqués; fa anys ja es va 
fer parcialment i, de mica en mica, s’hi ha anat obstaculitzant l’accés, rodat però també 
a peu. Si realment volem una integració clara amb la vila, aquests detalls, de ben segur 
que no hi ajuden. 
 
Finalment, atesa la importància del projecte, hauria estat molt important haver obert 
un procés participatiu amb els arenyencs i arenyenques, així com amb la resta de 
sectors afectats, d’oci, pesquer, industrial i de restauració. 
 
Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà en contra. 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: A Iniciativa tenim la percepció que el Pla Especial del Port que avui es 
porta de nou a l’aprovació provisional, ha quedat desvirtuat al llarg del procés que ha 
viscut des que el 1999 es va començar a dissenyar a través del conveni de col·laboració 
establert per a la seva redacció entre Ports de la Generalitat i l'Ajuntament d'Arenys 
de Mar, passant per l’aprovació inicial l'any 2006 i la primera provisional l'any 2009, fins 
a arribar a la que ens presenten en el dia d'avui. 
 
Tenim la sensació que al llarg de tot aquest període podríem dir que s'ha perdut "un 
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llençol a cada bugada", i que a hores d’ara respon molt més als criteris d'una empresa 
pública com és Ports de la Generalitat, i que moltes de les prescripcions i 
consideracions que hi han anat incorporant des d'aquest organisme com també des 
d'altres de supramunicipals, han fet quedar enrere aspiracions arenyenques que aquest 
Pla fos la suma de tots els vessants, el mercantil, el de les drassanes, el nàutic, el 
pesquer, per gaudir d'un port millor, capdavanter en tots els àmbits, i amb una major 
implicació en la vida econòmica, social, i cultural del poble, però també un port ben 
comunicat i obert a la vila. 
 
El document que avui es porta per fer-ne una altra aprovació provisional, després de 
passar pel període d’al·legacions i modificacions, no és el mateix que vam aprovar 
inicialment, l'any 2006, no té l’esperit i la força del projecte inicial. És evident que la 
resolució d’al·legacions i els retocs de les institucions,  han comportat sovint, certes 
rectificacions o modificacions puntuals en el projecte inicial. En aquest cas, però, 
aquestes han estat tan substancials, que l’allunyen del projecte que s’havia iniciat, i 
probablement l’han desvirtuat. I això és el que ha passat amb el Projecte del pla 
especial del port, primer el 2009, i ara el 2013. 
 
I en tot cas, com a grup polític volem deixar clar que “entomem" la part que ens toca 
d'aquesta percepció que tenim que probablement els diferents ajuntaments que hi ha 
hagut als mandats des del 2009 fins ara han sucumbit a mantenir els criteris millors per 
a la nostra vila, i no pas als de la gestió més empresarial i financera de l'empresa pública 
de Ports de la Generalitat. No entrarem en aquest debat. 
 
Hem anat veient com les diferents administracions s'han anat desvinculant de 
l’obligació de fer accions concretes: 
 
S'han desprogramat actuacions a la Riera d'Arenys com també al rial de les Canalies. 
 
L’ACA pot no respectar fer la passarel·la d’unió de cantó i cantó de la Riera perquè 
ara no s’inclou en el Pla especial. 
 
L’Estat també es desentén de la seva actuació baixant la Riera, en el tram final. El Pla 
descarta també l’obligatorietat del projecte de construcció de l’espigó a la bocana de la 
Riera. 
 
La Direcció General de Carreteres de l’Estat no estarà obligada a fer la connexió amb 
el Port a sobre del rial de les Canalies i en l’entrada cap al Portinyol, perquè també ha 
quedat fora del Pla especial. 
 
Tampoc no creiem que el Pla doni solució a temes de planejament general com és ara 
el projecte de doble via del sistema ferroviari al seu pas per Arenys, ni tampoc a 
l’accessibilitat al futur projecte de desdoblament de la Nacional II. 
 
O tampoc la viabilitat del pas continuat de vianants dins i fora de port. Parlem també 
de la continuïtat amb els accessos al camí de Caldes o del projecte de regeneració 
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ambiental del Cavaió, que han quedat suspesos en aquesta conjuntura, l’un per falta de 
finançament i l’altre per no haver-lo defensat com calia. 
 
La negativa a l’hotel tampoc l’hem sabut salvar tot i la Llei "de Costas", fet que sí que 
han pogut resoldre poblacions com Mataró o Barcelona. 
 
A mig camí hem perdut també l’antic Tenyidor pensat com a centre d’interpretació 
pesquera, tot i que es parli també d'usos museístics a la zona del davant de la Casa del 
Mar. 
 
D’alguna manera l'àmbit d’actuació d'aquest Pla queda molt reduït al que és 
estrictament el Port. 
 
S'hi anuncien actuacions com la d'aparcament subterrani a la platja de la Picòrdia, 
condicionades sempre que hi hagi interès de la iniciativa privada. Obro i tanco 
parèntesi si em permeteu: som  conscients que ara no toca, però la gerent de Ports de 
la Generalitat de Catalunya, Dolors Rodríguez, ja ha confirmat a la revista L'Agenda 
d'aquest febrer, l’eliminació de la franja d’aparcaments gratuïts per a residents en 
aquest indret, un tema al qual ens haurem d’oposar, sobreentenc que de forma 
consensuada, tots els grups d'aquest Ajuntament. 
 
Sí que hi haurà ampliació d’amarradors privats al Club Nàutic i al Club Mar Sport. No 
hi hem sabut trobar, però, l’encaix d’activitats públiques com la del rem, que tant 
popular s'ha fet. Es parla, però, de nou equipament per a l’escola de vela. 
 
El Pla resol també l’ampliació de Drassanes Arenys, que podrà fer-hi una nova nau en la 
qual podrà construir nous vaixells segons les seves necessitats. Altres industrials com 
Drassanes Dalmau o Varador 2000 també consoliden el seu pes econòmic i industrial. 
 
Veiem també en positiu la potenciació de l'activitat professional de xàrter i 
d’embarcacions de lloguer amb o sense tripulació, o la consolidació del portal de la pau 
com a àrea turística per a embarcacions dedicades als creuers turístics locals, com les 
que donen serveis a les escoles. 
 
Valorem la incorporació de novetats per reordenar la zona pesquera, per unificar la 
seva gestió i ampliar els serveis de la llotja de pescadors. 
 
Hi ha altres aspectes, però, que també ens han sobtat, com la licitació que va fer Ports 
de la Generalitat aprofitant que el Pla es trobava en període d’exposició de l’antic Bar 
del Puerto com a establiment de restauració, quan es podia haver esperat a la seva 
tramitació per dur a terme un procés més clar. També s'ha fet marxa enrere en la 
proposta de reordenació original que hi havia a la plaça de les Palmeres, 
 
No entrarem ara a debatre el finançament ni el pla d’avaluació d’etapes d’inversions i la 
viabilitat econòmica i financera perquè probablement ja seria entrar en "el conte de la 
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lletera" si tenim en compte el context actual de crisi i de retallades a la inversió pública 
i privada. 
 
Volem reiterar novament que en tot cas la nostra argumentació no és una crítica a cap 
grup polític determinat, sinó a la globalitat dels diferents mandats i de tots els grups 
polítics que n’hem format part, llevat de la CUP, és clar, que no ens n’hem sortit a fer 
el millor pla especial del Port que Arenys requeria, i que ens disposem a aprovar avui 
com un document gairebé d’àmbit estricte al Port, i que dóna solucions a alguns temes 
determinats, tot i que, com ja hem explicat, deixa enrere moltes actuacions que 
haurien estat importants per a la nostra vila. 
 
El grup municipal d'Iniciativa, atesos els canvis significatius del projecte, s’abstindrà en la 
votació. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot Bloc Municipal. 
Vots en contra: 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot ERC i 3 vots d’ICV.   
 
4.- Aprovar el conveni amb la Generalitat per a la llar d’infants municipal.- 
L’alcalde Sr. Fors manifesta que aquest punt es retira d’aquesta sessió i que serà 
portada breument a una altra sessió de Ple. 
 
5.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència.- 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vista la proposta de conveni que se sotmet a dictamen per a la seva aprovació, en 
relació amb la prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb 
dependència,  a subscriure amb el Consell Comarcal del Maresme. 

 
Vist l’informe emès pels Serveis Socials municipals en relació amb la conveniència de 
subscriure el conveni esmentat i atès que existeix consignació pressupostària adequada 
i suficient. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1.  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. 
 
2.   Facultar l’alcalde per a subscriure l’esmentat conveni i per a la formalització de tots 
els documents necessaris.  
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3. Donar trasllat del present acord a totes les parts interessades als efectes oportuns. 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: ERC votarà en contra de l’aprovació d’aquest conveni. 
Actualment hi ha tres institucions que porten a terme el Servei d’Ajuda Domiciliària: 
- el mateix Ajuntament. 
- empresa MAP, que, pel que diu la tècnica municipal, treballa molt bé. 
- empresa SESMAR, conveniada amb el Consell Comarcal. 
 
El preu hora de TIAP Serveis és de 16 € hora/servei. El preu de SESMAR és de 18€ 
hora/servei. No hi ha res més a argumentar. Si el preu a què ofereix MAP el servei és 
més econòmic que el de SESMAR i el serveis es presta, oi? no entenem per què s’ha de 
pagar una altra empresa que no sabem si presta bé el servei perquè la tècnica no en 
diu res però que és 2 € més cars per servei.  
 
SESMAR fa 468 h x 2 € de més, ens estalviem 876 €.  
Res més a dir. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix:  El grup municipal de la CUP respecte al punt que es porta a 
votació volem fer un seguit de reflexions: 
 
1r. Fins fa poc l’assistència domiciliària havia de ser l’eix vertebrador de la sanitat 
pública, per així poder descongestionar els CAPs i les urgències dels hospitals de 
referència. I, alhora, integrar la concepció d’una sanitat pública moderna, identificable 
amb la ciutadania amb necessitats específiques d’atenció sanitària, i amb les aspiracions 
universals de la salut de tots i totes les ciutadanes amb un servei d’atenció domiciliària 
equitatiu, gratuït i de qualitat. 
 
2n. Fer un conveni amb el Consell Comarcal, i que aquest, alhora, contracti o 
subcontracti una altra empresa, és quasi fer tantes voltes com la carn de vedella que 
era de cavall. No compartim les externalitzacions, però encara menys els contractes de 
contractes. Les externalitzacions, des del nostre punt de vista, són com acceptar que 
els serveis públics no poden ser universals i coberts amb les cotitzacions dels i les 
ciutadanes. I nosaltres pensem que sí que pot ser així. 
 
3r. Amb el Servei d’Atenció Domiciliària estem parlant d’ajudar per atendre les 
necessitats bàsiques de la vida diària d’una persona, partint d’un servei social bàsic que 
no només hi ha de tendir sinó que ha de ser bàsic i gratuït. Informar del que costen els 
recursos públics pensem que és bo, entre 16 i 18 euros l’hora segons la dependència, 
però el que no podem fer, a parer de la CUP, és que qui ha cotitzat i alhora ha patit 
retallades, després, a més, hagi de pagar. Això és com ser cornut i pagar el beure, si 
se’m permet l’expressió. I aquí cal recordar que vivim en un país on la despesa 
sanitària, respecte a altres països, està molt per sota del PIB. I el percentatge que la 
Generalitat destina a la sanitat pública és, en molts casos, molt inferior al d’altres zones 
de l’Estat espanyol. 
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4t. Des de la CUP denunciem que la crisi no pot ser l’excusa per carregar-se les 
millores aconseguides després de molts anys d’esforços i lluites; que els treballadors i 
treballadores d’aquest país no volem pagar els plats trencats per una mala gestió d’un 
servei públic, i el que encara menys volem fer és reforçar la concertació o privatització 
de la sanitat desmantellant la pública. Sospitem que aquesta desertització de la sanitat 
pública té una segona part i és que quan l’economia tingui una certa millora, qui pugui 
guillarà a una mútua privada perquè els recursos de la pública seran ínfims. Casualment, 
qui era el cap de les mútues privades és l’actual conseller de la Generalitat. La CUP no 
compartim de cap de les maneres aquesta estratègia ni a nivell local ni nacional. És per 
això que el sentit del nostre vot en aquest punt serà en contra. 
 
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Des del grup municipal d’ICV creiem que el servei d’ajuda domiciliària 
ha esdevingut molt necessari per a molts arenyencs, i que en línies generals aquest 
s’està fent de manera satisfactòria per als usuaris. 
 
El servei que ofereix l’empresa SESMAR a través del Consell Comarcal del Maresme 
representa un nombre d’hores molt reduït (468 hores efectuades l’any 2012) respecte 
del còmput total (unes 3.000 l’any 2012). La resta d’hores es fan a través de l’empresa 
MAP-Serveis i de la treballadora familiar dels nostres Serveis Socials. I segons l'informe 
que vam demanar, emès per la mateixa coordinadora de Serveis Socials, la valoració 
entre els usuaris, tant pels de MAP-Serveis com els de la treballadora social, és molt 
favorable i respon adequadament a les necessitats de cada cas. 
 
També hem pogut constatar que el cost econòmic del servei a través de MAP-Serveis 
és més baix per hora que el donat per l’empresa del Consell Comarcal. 
 
Nosaltres creiem que hi ha d’haver equitat en els serveis que s’ofereixen a les 
persones que els necessiten, i no és justificable que hi hagi diferències en la seva 
qualitat ni en el seu cost. Creiem que s’ha de vetllar per tal que aquest servei arribi 
d’igual manera a tots aquells que el necessiten. 
 
És per aquests motius que el grup d'Iniciativa s’abstindrà en aquest punt, considerant 
que és millor homogeneïtzar el servei tal com hem argumentat. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot Bloc Municipal. 
Vots en contra:  1 vot ERC i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV .  
 
6.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 31 de gener de 2013 pel qual 
s’aprova l’adhesió a l’agrupació de municipis titulars del servei de transport 
urbà AMTU i es designa representant d’aquest Ajuntament .- L’alcalde Sr. 
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Fors dóna compte del següent Decret de data 31 de gener de 2013 a l’efecte de 
ratificar-lo. 
 
Atès que l’Agrupació de Municipis titulars dels Serveis de Transport Urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (AMTU) està constituïda per municipis titulars de serveis 
públics de transport col·lectiu urbà que pertanyen a comarques de la regió 
metropolitana, o del sistema d’integració tarifària de l’ATM. 
 
Atès que l’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora del servei públic de transport 
col·lectiu, per la qual cosa articula entre les administracions que en formen part eines 
de cooperació i col·laboració. 
 
Atès que l’Associació s’estructura amb els següents òrgans: l’assemblea general, la 
presidència i la vicepresidència i un comitè executiu. I que l’assemblea general és 
l’òrgan suprem de l’Associació on cada membre pot tenir fins a dos representants amb 
un vot. 
 
Atès que Arenys de Mar és un municipi englobat dins la segona corona metropolitana i 
que no pertany a l’entitat metropolitana del transport. Resolc:  
 
1. Aprovar l’adhesió a l’Agrupació de Municipis titulars del Serveis de Transport Urbà 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), a l’empara i en exercici del dret que 
preveu l’art. 133 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. 
 
2. Nomenar com a representant d’aquest municipi en el si de l’Assemblea de l’AMTU 
la regidora Sra. M. Belén Quintero Aragón. 
 
3. Sotmetre el present Decret a la ratificació per part del Ple municipal en els termes 
resultants del que disposa l’art. 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’art. 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Des de la CUP veiem amb molt bons ulls l’adhesió de la vila 
d’Arenys a aquest consorci; a totes aquelles accions encaminades a millorar la 
mobilitat, en aquest cas de persones, i fomentar el transport públic i col·lectiu, de ben 
segur que hi donarem suport. La nostra vila, per situació, pel que fa a transport públic, 
queda atesa per connectar-se amb Barcelona, mal atesa per connectar-nos, amb 
freqüència i rapidesa, cap a Girona i, quasi de manera inexistent per connectar-nos 
amb el Vallès Oriental, la comarca veïna de terra endins.  
 
Per tant, ens sembla bé, però cal també seguir treballant per no fer una gran àrea 
metropolitana que arribi fins a Tordera i que tot funcioni bé només en una direcció, la 
que va cap a la capital. A Arenys tenim la sort d’estar al mig de dues grans ciutats 
històriques, Girona i Barcelona, i hem d’exigir la mateixa qualitat del transport públic 
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col·lectiu en ambdós costats. A ningú se li escapa que una bona xarxa de 
comunicacions és una de les millors garanties per a l’equilibri territorial. Pel que fa al 
transport públic col·lectiu, atesos els motius suara exposats, queda clar que no ho 
tenim resolt. 
 

Sotmès aquest Decret a votació, aquest s’aprova per unanimitat. 
 
7.- Precs i preguntes.- 
 
7.1 A) Precs 
 
a) PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 

1.- Demanem al govern municipal que anul·li el contracte amb l’empresa informàtica 
que ha instal·lat el sistema comunnity. Lamentablement no és funcional, i no ens consta 
que faci la funció per a la qual es va contractar. Atès el context econòmic en què ens 
trobem, considerem totalment prescindible aquest servei, que a més no agilitza la feina. 
Segons ens va dir el regidor el cost del servei és d’uns 2.000.-€ que es poden emprar 
en altres coses més útils.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Acero diu: La resposta és negativa, no ho farem i li explico les 
raons. 
Per a la gent que ens escolta i no sap de què parlem, el programa informàtic a què fa 
referència el seu prec és una plataforma que uneix en un únic lloc diverses eines que 
necessitem: sistema de missatgeria, gestor de tasques i projectes, noticies i 
informacions corporatives, documents i altres. 
 
Actualment les llicències que paguem pels programes de Microsoft i les seves 
renovacions periòdiques totalitzen més de 50.000 € i el seu aprofitament encara és 
summament baix. La progressiva substitució d'aquests programes per Community 
suposarà un estalvi important en futures renovacions de llicències. 
 
Tenir documents i comunicacions sota una mateixa plataforma permet que de forma 
automàtica es generi una base de coneixement que permetrà als usuaris documentar-
se de tot el que s'ha tractat sobre un tema determinat, ja que aquesta recerca és 
impossible de fer-la sobre els correus electrònics de tots els treballadors municipals en 
cadascun dels seus ordinadors.  
 
Un altre dels avantatges del sistema Community és que és una plataforma oberta que 
permet connectar-lo amb altres aplicatius utilitzats pels tècnics municipals, com per 
exemple el sistema de gestió d'expedients ABSIS, configurant una arquitectura 
integrada i eficient que permeti prestar millor servei als ciutadans, més eficiència i 
productivitat als treballadors i treballadores,  més fiabilitat en la gestió dels documents, 
amb l’estalvi que això suposa tant en productivitat, com en aprofitament de recursos, 
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sense considerar l’estalvi final en paper, tòner i l'impacte mediambiental d'aquests 
residus si podem assolir l’objectiu de zero paper. 
 
La seva percepció d’escassa utilitat té a veure amb dos factors: el primer és que s'han 
de canviar hàbits ineficients en la gestió de la informació, derivats de l'ús inapropiat de 
les tecnologies. Els canvis d’hàbits ineficients en qualsevol organització sempre són 
difícils de dur a terme, però d’obligat compliment si es pretén assolir l’excel·lència en 
la gestió. El segon factor és que l’aprofitament que en poden fer els regidors i 
regidores que no tenen cartera lògicament és més baix que el que poden fer aquells 
amb responsabilitats i comandament d’equips de treball. 
 
Per tant, malgrat la seva percepció, és voluntat d'aquest Govern prosseguir la 
implantació progressiva d'aquesta eina de treball. Agraïm tanmateix les aportacions 
fetes des del grup d'ICV en el sentit de millorar la usabilitat de l’eina, aportacions que 
han estat traslladades a l'empresa. 
 
Finalment, vull afegir que l'empresa és catalana i de la comarca, la qual cosa facilita 
l’assistència, compleix els requisits de la  LOPD en matèria de protecció de dades i 
reforça el suport a les nostres empreses que malauradament han de treballar en un 
entorn hostil. 
 
Millorar la productivitat dels treballadors municipals sempre és una cosa útil. 
 
2.- Preguem una vegada més que es procedeixi a rentar les cartelleres municipals ja 
que moltes estan en un estat lamentable. Els recordem que hi ha un contracte amb 
l’empresa de neteja que estipula que periòdicament s’han de rentar les cartelleres.  
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
b) PRECS DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

1.- El camí per accedir a l’Escola Bressol dels Colors, venint del Pla dels Frares, 
habitualment està ple d’excrements de gos. Demanem que es netegi, que se senyalitzi 
com a itinerari escolar i que s’hi posin bans informatius per conscienciar els amos dels 
gossos que vetllin pels excrements dels seus animals. 
 
El regidor Sr. Almansa respon: Aquest camí es neteja cada dilluns, si veiem que són 
necessaris més dies es farà, tot i que no tenim cap queixa. Pel que fa als itineraris 
escolars i els bans informatius li recullo el prec. 
 
2.- Demanem que s’arregli el contenidor trencat que hi ha davant de l’estació. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que aquesta setmana s’arreglarà. 
 
c) PRECS DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV 
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 1.- Demanem al govern, que puguin facilitar als grups a l’oposició les memòries que 
han presentat els diferents serveis, àrees, regidories i equipaments municipals relatives 
al 2012.  
 
L’alcalde Sr. Fors diu que recull el prec i ho comunicarà a Seguretat i Medi Ambient. 

2.- Tornem a demanar al govern que informi públicament al Ple de les sentències 
judicials, qüestions supramunicipals o resolucions que afecten la nostra vila i que no ho 
faci de manera aleatòria. Avui hem trobat a faltar que es doni compte al ple de la 
Resolució emesa per l'OARCC referent a la revocació del Concurs de la Recollida 
Selectiva al terme municipal. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Aquesta és encara una notificació no definitiva. 
Encara podem actuar judicialment, en tot cas en el proper Ple estarà aquest punt a 
l’ordre del dia. 
 
B) PREGUNTES 
 
a) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 
1.- Quines actuacions s’estan duent a terme a la Residència municipal quant a ampliació 
de places? S’està habilitant la planta de dalt amb aquesta finalitat? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Real respon: El govern té la intenció de donar-li ús a la tercera 
planta de la Residència. 
I dic donar-li ús, perquè aquesta tercera planta fins fa uns mesos, només servia de 
magatzem d’andròmines. 
En aquest sentit, s’ha demanat als Serveis Tècnics que facin una valoració per convertir 
en dormitoris individuals el que fins ara eren trasters. I també del cost que suposaria 
fer-hi obra per adequar-ho.  
La visita dels nostres tècnics es va efectuar el 25 de gener. 
Ens agradaria poder-hi fer més habitacions per tal, com vostè be diu, d’ampliar.  
Màxim 5 places. Passar de 40 a 45. 
En aquest sentit, des d’inspecció del Departament de Benestar i Família, s’ha donat 
llum verda al projecte. 
De totes maneres i com li deia, haurem d’esperar l’informe tècnic per prendre 
decisions. 
 
2.- Quin és el criteri perquè el nou fotògraf municipal assisteixi a fer fotografies a 
alguns actes que se celebren al nostre municipi i a d’altres no?  

La tinent d'alcalde Sra. Estrada diu que el criteri és la petició per part de cada 
regidoria/servei que es cobreixi l’acte per part de comunicació. Ja hi ha un protocol 
establert. 
 
S’absenta de la sessió la tinent d’alcalde Sra. Real.  
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3.- El passat dia 7 de febrer, fa dues setmanes, els regidors de l’oposició, juntament 
amb l’alcalde i membres de l’AMI, vam acordar que a la següent setmana s’instal·larien 
els pals per hissar les estelades, per donar compliment a l’acord de Ple. Ens pot dir 
quan s’instal·laran aquests pals i perquè no s’ha fet encara tal com van prometre? 

L’alcalde Sr. Fors respon: Tal com vam quedar hem tret el pal de la plaça dels Països 
Catalans, però no el de la tercera platja, que es fa servir per posar la bandera de 
qualitat de l’aigua. Per tant hem encarregat un pal nou per a l’Ajuntament i quan arribi 
es podran hissar les banderes. 

 

4.- Quin ha estat el cost total de totes les actuacions que s’han realitzat durant els anys 
2011, 2012 i el que portem de 2013 a la plaça Mare Paula i el seu entorn? 

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que ha donat l’ordre a Intervenció que li facin l’estudi i 
després ho passarà. 

5.- En el passat Ple de juny aquest Grup Municipal va demanar que s’urbanitzés o 
s’arrangés la situació caòtica de la part baixa del rial de les Canalies. Ens pot dir el 
Govern municipal quines actuacions s’han dut a terme? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la urbanització no està recepcionada, de totes 
maneres divendres ens reunim amb alguns veïns per intentar solucionar algun tema 
més urgent. 
 
6.- El passat dia 18 de febrer es va publicar al BOPB l’aprovació del Reglament de 
Terrasses i Vetlladors. S’ha comunicat aquesta aprovació a cada un dels interessats per 
tal que puguin presentar al·legacions si ho consideren oportú?  

El tinent d’alcalde Sr. Acero respon: S’ha comunicat a cadascun dels titulars de locals 
que van sol·licitar terrassa l’any passat l’aprovació dels criteris tècnics per a l’any 2013, 
dels quals se’ls ha adjuntat còpia, i se’ls han exposat els tràmits que han d’efectuar. 
Igualment s’ha penjat la informació i els models d’instàncies al web municipal. 
Entenent que és l’aprovació d’uns criteris tècnics que faciliten una millor claredat a 
l’hora de l’ordenació de l’espai del domini públic i que encara no s’ha inclòs com a 
ordenança, no s’ha tramitat com a tal i per tant no s’ha efectuat el tràmit d’al·legacions. 
La voluntat municipal és de donar la màxima informació als interessats respecte de les 
qüestions tècniques a considerar d’acord amb les diferents normatives vigents: 
seguretat en les instal·lacions, accessibilitat i serveis als locals, llei antitabac i afectació a 
terrasses, ordenança de sorolls, etc. 
 
b) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 



 
  
 
 
  

20

1.- Ja fa més d’un any l’equip de govern va anunciar que, de manera imminent, faria per 
a vianants el carrer de la Perera. La CUP ho vam aplaudir, atès que aquest carrer, així 
com l’Ample, el de l’Església, o de la Torre, per exemple, està dins dels nostres 
compromisos electorals. Com hem dit, ha passat més d’un any i no tenim cap notícia, i 
menys fets, sobre aquesta qüestió. Per tot això, volem saber si s’ha desestimat la 
intenció i per quin motiu. 
 

La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: No s'ha desestimat de fer-lo per a vianants, 
està dintre de les actuacions que tenim preparades per a l’ampliació dels camins 
escolars. 
 

2.- La següent pregunta va lligada amb l’anterior en el sentit que, per la CUP, un dels 
motius de la conversió en zones de vianants, a banda d’una millora qualitativa per qui hi 
viu, doncs també ho defensem perquè va estretament lligat amb la proposta que tenim 
d’itineraris escolars. En un ple anterior, després que la policia hagués enretirat amb 
celeritat les senyalitzacions que vam fer la CUP i que recordaven als conductors que 
aquell carrer era utilitzat per escolars i que calia no córrer a més de 10 quilòmetres 
per hora, vam preguntar com i quan ho executarien i, amb gran ambigüitat, se’ns va 
respondre que ja s’hi treballava. En aquesta ocasió esperem tenir més sort i claredat en 
les respostes.  
 
En quin estat està el projecte? 
Si es pensa executar, com i quan es pensa fer? 
S’ha contactat amb entitats implicades com per exemple les AMPES? 
 

La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: El projecte és viu i tenim preparades unes 
actuacions per a Setmana Santa: millorar passos de vianants o senyals de recomanació 
de no fumar a l’exterior etc. i al setembre quan comenci el nou curs tindrem altres 
actuacions con poden ser el que diu vostè de senyalitzar alguns trams.  
Recordem que en el pla d’actuació ja s’hi preveu, durant tot el mandat farem millores. 
Per una altra banda, la regidora d’Educació està en contacte amb les AMPES i informen 
d’aquest assumpte.  
 
3.- Ja fa més d’un any que l’Ajuntament va rebre de la Generalitat la proposta corregida 
del Pla d’ordenació urbanística municipal (el POUM). Vam fer una primera reunió on  
van assistir els tècnics municipals. Ens van emplaçar a seguir-ne parlant, però de 
moment no n’hem fet cap més. Atesa la importància que la CUP entén que té per a la 
vila d’Arenys, el regidor d’urbanisme pensa convocar una nova reunió per parlar-ne? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Tenim el text refós a punt i preparat, cal 
solucionar la recepció de dues urbanitzacions. 
 
4.- Ahir vam conèixer per la premsa que es farà una actuació de millora a diferents 
carrers de la vila, entre els quals hi ha el rial sa Clavella, entre Josep Baralt i Anna Maria 
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Ravell. A banda d’aquesta actuació, l’equip de govern té projectades, o al pensament, 
altres actuacions sobre aquest eix? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que no està previst el cobriment. 
 
5.- Aquest inici de setmana hem vist amb alegria que s’ha posat el pal per penjar 
l’estelada a l’entrada marítima de la vila. Una cosa tan senzilla s’ha demorat 
enormement. La CUP, però, atès que vam posar veu al consistori a la moció de 
l’Assemblea Nacional Catalana, tenim unes preguntes sobre aquesta qüestió: 
 
Per quin motiu no s’ha instal·lat el pal al lloc suggerit per l’ANC? 
Quan s’instal·larà el de l’entrada per muntanya? 

L’alcalde respon: Al  lloc que hi havia la puntaire, no s’hi pot clavar res, ja que no es 
pot foradar pel tipus de material de què està fet, per això s’ha posat a l’altre cantó i 
esperarem que arribi l’altre pal, que hem hagut de comprar, per hissar-les totes el 
mateix dia. 

 

6.- L’equip de govern té constància de si un dels socis que el componen, el PP, ha 
notificat a la delegació del govern espanyol que a la Casa de la Vila no hi pengem la 
bandera espanyola?  
Si fos que sí, què pensa fer sobre això? 

 

L’alcalde respon: Sabem de primera mà que el cap regidor del PP fins al dia d’avui no ha 
notificat res a la delegació del govern espanyol, perquè quan se’m va parlar d’aquest 
tema vaig fer venir al meu despatx els regidors i els ho vaig preguntar directament 

 

c) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
1.- Hem pogut constatar queixes del veïnat de Pau Costa, acompanyades per l'entrada 
d’instàncies demanant més control policial pel que fa als aparcaments irregulars, i la 
demanda d’habilitar una zona d’aparcaments per als usuaris del supermercat. 
Preguntem al govern si s'ha dut a terme alguna acció sobre això. 
 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: Sí, s’ha senyalitzat, hi ha un senyal de control 
fotogràfic. Arran de les queixes veïnals per les molèsties que ocasionaven els vehicles 
estacionats indegudament a Pau Costa, una mica més amunt de l’Escorxador, atès que 
detenir el vehicle policial per sancionar encara provocava mes molèsties a la circulació 
i que en la majoria dels casos en aturar-se el vehicle patrulla sortien immediatament 
clients dels locals públics de la zona per retirar-los i  tornar a posar-lo al mateix lloc 
una vegada havia marxat el cotxe policial,  s'ha optat per denunciar mitjançant 
fotografia detenint el vehicle només uns segons sense perjudicar el trànsit i així acabar 
amb la impunitat d’alguns conductors. El dia 14 es va col·locar el senyal advertint 
d'aquesta nova forma de procedir.  
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No hem habilitat un aparcament per als usuaris del supermercat. Tanmateix, per 
permetre l’aturada temporal dels clients dels establiments públics i locals comercials de 
la zona així com dels mateixos veïns, al pàrquing de l’Escorxador s'ha fixat un termini 
màxim de 2 hores d'estacionament gratuït durant el dia.  
Tant jo mateixa con l’alcalde hem rebut la felicitació dels veïns de la zona que estaven 
cansats de suportar embussos, dificultat per sortir del seus pàrquings privats, etc.  
 
 
 2.- Al Ple del mes de desembre, vam preguntar a aquest govern per l’estat de les 
llambordes de la calçada de la Riera davant de la plaça de l’Església, i pel fet que els 
cotxes quan hi passen fan força soroll i també les van deteriorant més. El regidor 
Fontbona ens va respondre que es preveia fer un manteniment de forma periòdica i 
que se n’hi faria un de provisional al mes de gener, previ a una solució definitiva. Com 
sigui, que l’estat de deteriorament i de sorolls ha anat en augment aquest mes de 
febrer, preguntem de nou al govern quin calendari s'ha previst d’actuació a l’esmentat 
indret. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Estem treballant en una solució definitiva molt 
complicada, la setmana vinent en farem una de provisional. 
 
3.- Tornem a preguntar a l’equip de govern sobre la situació del solar contigu a la plaça 
Montserrat. En un ple anterior vam preguntar sobre el risc que suposa el fet que 
actualment el seu accés és lliure per als nens, que juguen des que va desaparèixer la 
porta que el mantenia aïllat. Posteriorment hem vist que s’hi ha posat una tanca 
provisional que no soluciona el problema del seu accés i a més a més augmenta la 
perillositat, ja que fàcilment els nens s’hi poden enfilar, tombar-se i fer-se mal. Som 
coneixedors de la resposta donada pel regidor d’Urbanisme quant al fet que mentre no 
hi hagi un propietari definit del solar, la solució definitiva és difícil, però demanem que 
es busqui una solució alternativa a l’actual, que únicament ha servit per augmentar el 
risc a la zona. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Ja ho vam contestar, volem aquest solar 
pendent d’embargament, però més enllà del que fem no podem derruir una paret 
privada sense ordre judicial. 
 
4.- Al registre d’entrades del mes de gener, hem pogut veure la sol·licitud que fa 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt, demanant la cessió de les lloses sobrants del projecte 
d'urbanització de la Riera. Quina és la resposta que s'ha donat a l'escrit per part del 
nostre Consistori? 
 
El regidor Sr. Llodrà diu que no estan catalogades. 
 
5.- Preguntem novament al govern en quina situació és troba l’espai cedit al 
Departament per a la construcció de l’Escola Sinera, situat al Pla dels Frares. Fa dies 
que s’ha reforçat el tancament, s’hi ha col·locat una doble tanca i no s’hi deixa aparcar 
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cotxes. Hi ha algun problema afegit amb el mur que s’havia d’arreglar? Ha fet finalment 
oficial la renúncia d’aquest espai el Departament d’Ensenyament? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El Departament ho vol retornar i l’Ajuntament 
no vol. Tal com ja vam dir, arreglarem  el mur que consolidar la part superior. 
  
6.- Preguntem a aquest govern, quins criteris es fan servir a l’hora d’estimar les 
al·legacions presentades per les persones que han estat multades per qüestions 
d'aparcament. No considerem normal que aquest passat mes de gener, tres regidors 
d'aquest Ajuntament hagin presentat un total d'11 al·legacions a sancions de trànsit si 
tenim en compte que estan en possessió d'una tarja d'aparcament gratuït a la platja. I 
encara trobem la situació més estranya si considerem que aquest fet es va produint de 
forma reiterativa cada mes. 
 
El regidor Sr. Llodrà diu que no cal confondre la gent amb asseveracions que no són 
correctes del tot. 
 
7.- Al registre de sortides del mes de gener d'aquest Ajuntament, hem pogut veure el 
titular de la notificació feta al Servei d'Ocupació de Catalunya de renúncia de la 
subvenció "Llei de barris" exp. 2012. Per què s'ha arribat a aquesta situació i quin és el 
camí que pensa seguir aquest govern pel que fa a l'aplicació del projecte, i les obres 
previstes al calendari? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Acero respon: La subvenció a què fa referència no té a veure 
amb les obres del projecte relacionat amb la Llei de barris, per tant aquestes no es 
veuen afectades. 
La convocatòria de subvencions fou per a la realització d'uns projectes ocupacionals, 
vam presentar proposta per a tres d'aquests programes, d'aquests el més important 
per nosaltres era la reedició de l'Escola Taller per formar i ocupar persones, vinculat al 
barri de Sant Elm, però no va ser acceptat i els altres dos quedaven afectats i és a 
aquests que vàrem renunciar. 
 
8.- Preguntem al govern si tenen coneixement de l’estat de les obres d'ADIF de 
condicionament de l’estació d'Arenys. Unes obres que s’estan allargant en el temps, i 
de les quals molts usuaris de rodalies cada dia en pateixen les conseqüències. Ens 
agradaria conèixer també si la caseta búnquer de ciment que hi ha a tocar de la 
Nacional II, i que visualment podríem qualificar que "fa mal d’ulls", s'hi ha de quedar per 
sempre o és provisional d’obres. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que estan pendents de la tanca de mar, amb 
informe desfavorable de l’Ajuntament. 
 
9. Preguntem al govern, després de la resolució emesa per l'Òrgan Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya (OARRC), que conclou que s'ha de repetir el 
concurs d'adjudicació de la recollida selectiva a tot el municipi, quin és el calendari que 
s'ha previst d’actuació. 
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El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el primer que s’ha de fer és un nou plec tècnic  
el 25 de març per a la posterior discussió administrativa i jurídica. 
 
10.- Més enllà del concurs, i entenent que aquest tema pot anar per llarg, preguntem a 
aquest govern si pensa emprendre accions contundents contra la baixada de guàrdia 
sistemàtica i la quantitat de bosses mal reciclades que ha de recollir dia si i dia també la 
Brigada per tapar les vergonyes. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Aprovarem l’ordenança de residus i farem 
abans de l’estiu una campanya informativa. 
 
11.- En el mateix sentit, preguntem al govern, si pensa fer el manteniment dels 
contenidors soterrats. A la Nacional II cantonada amb el carrer d’en Riera, per 
exemple, ja fa dies que hi ha un contenidor trencat. I no parlem del contenidor del 
davant de l'Escola Sinera, al carrer de Pau Costa, perquè ja hem sentit massa vegades 
l’argument esgrimit pel regidor que aquest "no toca". 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Aquesta setmana s’arreglen. L’altre contenidor 
és privat. 
 
12.- Ara fa dues setmanes que es va arribar al consens de la ubicació de les estelades a 
les entrades d'Arenys, un acord d’altra banda aprovat per majoria d'aquest Ajuntament. 
El compromís adquirit per l’alcalde a la reunió que vam mantenir amb l'Assemblea 
Nacional Catalana era el d’instal·lar la setmana passada els dos pals, un a l'entrada 
d'Arenys per la part alta, i l’altre a l'entrada d'Arenys per la Riera, on hi havia abans la 
figura de la Puntaire. Atès que només hem vist el pal instal·lat just a l’altre costat de 
Riera, a la part baixa, i de l’altre no en sabem res, preguntem al govern com és que no 
s'han seguit els acords que es van consensuar a l'esmentada reunió. 
 
L’alcalde la dóna per contestada amb la pregunta núm. 3 del grup municipal de la CUP. 
 
8.- Mocions.- 
 
a) Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP, el 
PSC i ICV en contra de la fractura hidràulica.- El regidor Sr. Caldeira dóna 
lectura a la següent Moció:  
  
A diversos indrets dels Països Catalans tenen lloc actualment tramitacions per a fer 
prospeccions d’hidrocarburs no convencionals amb el mètode d’explotació anomenat 
de fractura hidràulica o fracking, un mètode enormement agressiu per al territori. 
 
L’ús del fracking exigeix una despesa d’aigua inadmissible i comporta un risc elevat de 
moviments sísmics, a més de l’impacte paisatgístic i ambiental que suposa. D’altra 
banda, la contaminació que suposa en l’aire i l’aigua perjudica la producció 
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agroalimentària i la qualitat de vida de tota la ciutadania, així com l’oferta turística i 
l’economia de l’oci en general. 
 
El fracking fomenta un model energètic que explota els recursos fòssils, un model 
obsolet que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és culpable del canvi climàtic i 
de crisis polítiques i econòmiques. Aquests són alguns dels motius pels quals el fracking 
ha estat prohibit als Estats francès, irlandès, búlgar, romanès, txec i alguns estats 
alemanys, a més d’haver generat gran conflictivitat social a estats com el britànic o els 
Estats Units, després de patir-ne els efectes reals. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió plenària ACORDA: 
 
1.- Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació 
d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica. 
 
2.- Declarar el terme municipal d’Arenys de Mar lliure de fractura hidràulica o fracking. 
 
3.- Instar la Generalitat de Catalunya a no autoritzar cap projecte d’investigació o 
explotació d’hidrocarburs a través del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
4.- Instar la Generalitat de Catalunya a declarar tot el territori del Principat de 
Catalunya lliure de fracking. 
 
5.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a prohibir, com França o el Regne Unit, la 
utilització del fracking. 
 
6.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, la Conselleria d’Empresa i Ocupació, la Direcció General 
d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. 
 

La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: El mes d'octubre de 2012 el Govern va autoritzar  a la societat Teredo 
Oils Limited  la realització de prospeccions d’hidrocarburs que afecten el territori de 
les comarques del Ripollès, Osona i la Garrotxa i ha admès a tràmit i tirat endavant 
peticions d’investigació que afecten un gran nombre de comarques de  Ponent i la 
Catalunya central.  

El govern de la Generalitat no ha  fet res per oposar-se a altres permisos de 
prospecció de caràcter supra-comunitari, que afecten importants superfícies del 
territori de Lleida tocant a la Franja i Aragó, així com a Tarragona sobre els límits amb 
Terol. 

ICV ha denunciat que el Govern de la Generalitat "no hagi informat de tots aquests 
projectes als Ajuntaments i a les entitats cíviques i socials  de les desenes de municipis 
afectats i que no hagi dit ni fet res fins que no s'ha produït una gran mobilització cívica i 
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política denunciant aquesta tècnica agressiva amb el medi ambient i destructora del 
territori que ja ha estat prohibida o suspesa a molts països d’Europa, d'Àfrica i dels 
Estatuts Units". 

En aquest sentit, des d’ICV-EUIA ha reclamat al grup de CIU, així com la resta de grups 
parlamentaris, que doni suport tant a la proposició de llei de prohibició del fracking a 
Catalunya que el seu grup ha presentat al Parlament com a la resolució en què es 
demana que es deixi sense efecte l'autorització de prospeccions coneguda com "Ripoll" 
en lloc de rebaixar-li la fiança i donar-li facilitats com ha anat fent fins ara. 

Des d’ICV es reclama que el grup de treball creat per la Generalitat "hauria de 
comptar amb la participació dels representants de les administracions locals, del món 
científic i d’entitats ecologistes" i incloure en l’estudi "la formulació d'una alternativa 
energètica per Catalunya  basada en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables, per 
garantir la sobirania energètica i combatre el canvi climàtic". 

Davant el risc que suposa aquesta tècnica, molt agressiva amb el medi ambient, per la 
contaminació del subsòl i dels aqüífers, en pro de la conservació de l’espai natural del 
territori que es pot veure afectat  per la presència de nombrosos pous d’extracció i 
pels seriosos danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial exigim al Govern 
de la Generalitat  que suspengui els permisos d’investigació d’hidrocarburs per iniciar 
les prospeccions per la tècnica del franking a Catalunya a qualsevol de les empreses 
que ho demani fins que el Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi 
aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals. 
 
Per tots aquest motius, ICV s’hi adhereix i votarà favorablement a aquesta moció per 
instar des de l’Ajuntament que es declari  la nostra vila, i tot el territori català,  lliure 
de fracking, no autoritzar cap projecte d’investigació o explotació i prohibir aquesta 
tècnica com han fet altres països. 
 
El regidor Sr. Almansa manifesta literalment el que segueix: El Partit Popular s’abstindrà 
en aquesta moció ja que tot i està a favor de treballar i produir noves formes d’energia 
tenint en compte el medi ambient, no podem deixar de banda altres formes d’obtenir 
energia si aporten benefici econòmic i més encara si els problemes de la fractura 
hidràulica encara no s’ha demostrat al cent per cent que siguin certs. 
 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 1 vot Bloc Municipal, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP 
i 1 vot ERC. 
Vots d’abstenció: 2 vots PP.  
 
b) Moció que presenten conjuntament els grups municipals d’ICV i PSC per  
sol·licitar l’aprovació d'una llei pel mínim vital de les persones.- La regidora 
Sra. Balliu llegeix la següent Moció: 
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Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per l’augment de l’atur i 
la pèrdua de l’habitatge , l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa.  
 
Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al 
llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no 
disposen de cap ingrés -un increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se 
situa en un 22.6%, i la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden la 
prestació d’atur i es produeixen 102 desnonaments al dia a Catalunya. 
 
Atès que avui tothom pot caure en situació de pobresa, i que el context actual 
afavoreix que apareguin nous perfils de pobresa, fent que amb el temps el que era un 
problema d’origen laboral acabi sent un problema d’atur de llarga durada que es 
cronifica i acaba esdevenint un problema social. 
 
Atès que és evident que la pobresa té un component estructural -en ple creixement 
econòmic la taxa de pobresa no va baixar del 17%- però lligat a un model 
socioeconòmic que arrossega un important dèficit social, un subdesenvolupament 
social com a conseqüència del retard en el desenvolupament de l’Estat de benestar i la 
feblesa de les polítiques socials malgrat les passes endavant que es van produir durant 
el govern d’esquerres a la Generalitat de Catalunya i l'aprovació per unanimitat de la 
Llei de serveis socials de Catalunya el 2007. 
 
Atès que la pobresa no té una arrel únicament econòmica, sinó que està relacionada 
amb altres factors com l’habitatge, la salut, la formació o l’educació i la cultura; 
polítiques públiques que han patit retallades substancials els darrers anys. 
 
Atès que l’any 1990, per mitjà  del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es 
va establir el Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció (PIRMI) amb 
la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades, 
programa que va ser actualitzat l’any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, que 
l’any 1997 s’aprova l’encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda 
mínima d’inserció, que ha  estat objecte de diverses modificacions, especialment la 
darrera, de 2011, que ha reduït substancialment el nombre de persones beneficiàries 
del programa.  
 
Atès que la pèrdua de l'habitatge de residència habitual és avui un problema que afecta 
moltes famílies catalanes i també de la nostra ciutat, i que cal impulsar mesures 
d’allotjament d’urgència mentre es concreten aquelles de caràcter més transformador 
encaminades a donar solucions a mitjà i llarg termini en l’àmbit de l’habitatge. 
 
Atès que el Dret a l’alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article 
25 de la Declaració Universal dels Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n 
puguin derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el 
problema de la fam i assegurar una distribució equitativa dels aliments. 
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Atès que és prioritari conscienciar la ciutadania vers els malbaratament ferotge 
d’aliments, vers la contradicció de tenir persones que no tenen cobertes les necessitats 
bàsiques d’alimentació. 
 
Atès que encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i superfícies 
mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat, seguint les 
exigències dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les normatives de 
caducitat i de consum preferent. 
 
Atès que actualment l'increment dels costos del manteniment i dels subministraments 
de la llar s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda 
dràsticament, i que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i 
energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar–, ni la prohibició a les empreses 
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència d’ingressos. 
 
Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides 
d’ajudes destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de 
factures de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament continuen 
obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de subministraments per deutes irrisoris.  
 
Atès que l’abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya en 
mans dels ens locals i del tercer sector social i que els ajuntaments o el consells 
comarcals són la porta d’accés als serveis socials i als ajuts bàsics o d’urgència social, i 
que són els treballadors i les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics els 
professionals responsables de l’atenció, el suport i la valoració dels casos de pobresa 
i/o urgència social i qui millor coneix la problemàtica de la pobresa a casa nostra. 
 
Atès que el Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra la pobresa a Catalunya 
esmenta com un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa la cobertura de 
les necessitats bàsiques d’alimentació. 
 
Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d'una 
Renda Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica de caràcter universal per a qui 
acrediti uns ingressos inferiors a l’IRSC (569€ mes) per avançar en la 
desmercantilització de les persones, i que tothom pugui viure sense risc de pobresa, 
més enllà dels vincles amb el mercat de treball.  Considerant així aquesta renda bàsica 
com un nou dret social de ciutadania: el dret a l’existència digna per mitjà de la 
seguretat en l’ingrés.  
 
Atès que en aquest context d’urgència social es fa necessari la superació i l’adaptació 
de l'estructura legislativa catalana per formular una Llei del mínim vital garantit, una llei 
que asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en situació 
de risc de pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les necessitats 
bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. Una llei, per tant, que 
determini i desenvolupi els quatre eixos  que configuren el Mínim Vital Garantit i el 
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conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindibles en aquest 
moment, i que, en síntesi són: 
 
La Renda Garantida de Ciutadania en els termes que preveu l’article  24.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 
 
L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la millora i potenciació de 
la distribució d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles però no 
comercialitzables. 
 
La disponibilitat dels subministraments  mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenat, 
calefacció i per cuinar- en termes de habitabilitat, salubritat i higiene. 
 
La  disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de pèrdua de l’habitatge 
habitual per raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.  
 
Per tot això es  proposen al Ple els següents acords: 
 
1.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei del mínim 
vital garantit, una llei que asseguri que totes les persones tindran assegurades les 
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, 
ingressos mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum), dirigida a 
persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o 
exclusió social. 
 
2.- Expressar el suport de l'Ajuntament d’Arenys de Mar a la Iniciativa Legislativa 
Popular per la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
3.- Donar suport al procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP).  
 
4.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, a la FMC i 
ACM, a les Entitats Catalanes d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya i a les entitats de la ciutat. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Certament, sí que vivim en una situació d’emergència social; 
ara bé, més que la situació el que realment està tocat de mort és el mateix sistema 
capitalista que, cada dia que passa, s’evidencia que és com dos extrems d’una corda, la 
majoria a un costat i que exponencialment ens empobrim i, a l’altre costat, una 
minoria, cada cop menor, valgui la redundància, que és la causa del nostre 
empobriment. Per tant, constatem l’emergència social, però no l’entenem com a 
circumstancial sinó com el final d’un cicle que s’ha basat en l’explotació de l’home per 
l’home i que, com diu la mateixa moció, arrossega un dèficit social, que, a parer de la 
CUP, és intrínsec al model: el model funciona perquè sempre hi ha algú, a vegades més 
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a vegades menys, que està en situació d’emergència. I és bèstia dir-ho així, però en 
funció de la cotització, allò que entenem com a bàsic, com és l’alimentació, l’habitatge, 
l’educació o la sanitat, doncs és aquell condicionant que fa que milions de persones 
estiguin al grup de qui està en situació d’emergència social o no. 
 
I darrere de tot plegat hi ha grans empreses amb múltiples tentacles que especulen 
amb aliments, amb habitatge, amb sanitat o bé amb subministraments energètics. 
Especulen, sense escrúpols, amb la vida de milers i milers de catalans. 
 
I per combatre aquesta injustícia pensem que cal un repartiment del treball. Fins que 
això no ho aconseguim, mesures com les que proposa la moció, el dret a l’existència 
digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés i la formulació d’una Llei del mínim vital 
garantit, les entenem com a necessàries per garantir una existència digna. 
 
És per l’exposició d’aquests motius que a la CUP hi votarem a favor. 
 
L’alcalde Sr. Fors diu: El grup municipal de CiU està plenament d’acord amb tots els 
punts que es tracten en aquesta moció, tot i que donarem llibertat de vot perquè hi ha 
un punt de l’acord en què no ho estem i és en el fet de donar la responsabilitat a la 
Generalitat quan es un assumpte que no li pertoca. 
 
El regidor Sr. Almansa diu: El Partit Popular s’abstindrà en aquesta moció ja que tot i 
estar d’acord amb el fons de la moció i tot el que proposa, no veiem que des de la 
Generalitat es pugui a dur a terme tot el proposat en aquest context de crisi en què 
ens trobem. 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 1 vot Bloc Municipal, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP 
i 1 vot ERC. 
Vots d’abstenció: 2 vots del PP.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària             Vist i plau 
         L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 


