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Secretaria 

fu 

 Acta de la sessió ordinària del Ple  

  

Núm. de la sessió: 11 

Data: 16 d’octubre de 2013 

Horari: de 20:00-23:30  hores 

Lloc: Sala Ple  

  

Hi assisteixen: 

  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 

VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  

QUINTERO ARAGON, MARIA BELEN - tinent d'alcalde 

FONTBONA ARBOS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 

ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde 

ACERO CHERTA, ALEJANDRO - tinent d'alcalde 

PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – regidor  

MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora 

REAL IGLESIAS, SORAYA - regidora 

LLODRA NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor  

ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE - regidor 

ILLESCAS SANCHEZ, MARIA ISABEL - regidora 

BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 

ROIG CASAS, ISABEL - regidora 

LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 

MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 

CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  

VICTORY MOLNE, CATALINA - secretaria  

  

  

1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 25 de setembre de 2013.-  

  

La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 25 de setembre  de 
2013. L’ acta  s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d'ICV manifesta literalment el que 
segueix: Hem comentat a la junta de portaveus que les actes  han de reflectir, literalment i 
específicament, en el punt de l’ordre del dia de Precs i Preguntes, les intervencions i respostes 
del govern, així com les repliques dels grups que les presentem. Hem posat sobre la taula dues 
opcions, una la transcripció literal i l’altre adjuntar l’audio-vídeo de les intervencions en aquest 
punt. Esperem una resposta abans del proper Ple, i en cas contrari actuarem en conseqüència. 

  

2.- Aprovar el Text refós del Pla d’ordenació urbana municipal.- 

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  

  

Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 2 d’octubre de 2013, 
pel qual es resol aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal d’Arenys de 
Mar i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text 
refós verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l'expedient i degudament 
diligenciat que incorpori les prescripcions que s'hi contenen.  

  

Atès que en data 7 d'octubre de 2013 ha estat presentat per l’equip redactor del pla el text 
refós que conclou i dóna resposta a cadascuna de les prescripcions emeses i aquest ha rebut 
informe favorable de l’arquitecta municipal, en data 7 d'octubre de 2013 

  

Atès que és competència del Ple de la corporació l’aprovació del Text refós del Pla 
d’ordenació urbana d’Arenys de Mar, en virtut del que disposa l’apartat c) de l’article 52.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

  

D’acord 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 d’ordenació urbana municipal d’Arenys de Mar de 
conformitat i per donar compliment a l’acord i les prescripcions de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 2 d'octubre de 2013. 

  

2.- Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i donar 
trasllat del Text refós del Pla d’ordenació urbana municipal d’Arenys de Mar, per a la seva 
aprovació definitiva. 

  

La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Aquesta vegada ERC s’abstindrà en la votació del tex refós del POUM la CTU faci 
innumerable retocs al mateix, tot i l’haver consensuat en moltíssimes reunions el cost del 
mateix. 

  

Però l’informe de la CTU de data 7 d’octubre de 2013 exigeix 47 modificacions, la majoria 
d’elles prou importants com per aturar-nos un moment i parlar-ne entre tots tal i com és s’ha 
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fet al llarg de tot el periple de realització d’aquest POUM iniciat fa 11 anys. L’informe de la 
CTU és de fa 9 dies. Pensem que no cal córrer i que tots els grups municipals, hauríem de 
tenir l’oportunitat de valorar les modificacions que avui es porten a aprovació doncs creiem 
que algunes d’aquestes, a l’afectar al domini de propietat seria just que es notifiquessin als 
arenyencs interessats. Per exemple en les distàncies de servitud de la línia de Gas Natural, 
inclusió com a BCIN de, la Torre del Camí Ample, torre de Can Cabirol; modificació de la línia 
de servitud de costes.  

  

No entenem que polígons com Canalies, Maricel o Valldegata ponent, passin ja de      SUNC a 
SUC quan encara no existeix acta de recepció en ferm. 

  

A les Carolines es modifica la parcel·la mínima de 800 a 1000 m2 per construir. I si hi ha 
parcel·listes amb parcel·les de 800 m2? Ja no hi podran construir-se un habitatge? 

  

També ens preocupa la situació en la que es robaran les Urbanitzacions no recepcionades amb 
l’aprovació d’aquest text refós, segons l’informe actualment a Arenys hi ha 6 urbanitzacions en 
aquesta situació i que ara s’inclouen dins l’afectació de la Llei 3/2009 de 10 de març de 
regularització u millora de les urbanitzacions. 

  

Aquesta Llei es va aprovar amb la intenció de legalitzar les urbanitzacions que van proliferar 
durant els anys 60-70 construïdes sense cap mena de criteri urbanístic. 

  

Afortunadament no és el cas d’aquestes urbanitzacions i la majoria d’elles ja estan totalment 
integrades a la trama urbana. Arenys ha crescut tant que algunes d’aquestes urbanitzacions 
estan integrades físicament dins el casc urbà pel que perden la consideració terminològica 
d’urbanització. Totes elles tenen els serveis bàsics que re3quereix la Llei, enllumenat, vials, 
sanejament, etc. Pel que incloure-les dins aquesta Llei a part de no tenir raó de ser suposarà en 
un atzucac als propietaris de les mateixes qui haurien de realitzat i sufragar projectes 
d’urbanització, de reparcel·lació i a més a dur a terme obres faraòniques, quan es pot 
solucionar amb convenis urbanístics amb l’Ajuntament per solventar les seves mancances. 

  

Per això ERC demana que es retiri aquest punt i pugui valorar-se entre tots els grups 
municipals del consistori donar que la importància dels canvis prescrits per la comissió 
d’urbanisme són prou consistents per poder-ne estudiar-los i valorar-los amb calma i rigor. 

  

De no retirar-ho ERC s’abstindrà. 

  

El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: 

  

En el ple d’avui es porta a aprovació el text definitiu que defineix el Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal d’Arenys de Mar, el POUM. Per la CUP aquest ha estat i és un punt clau en el 
projecte de vila que volem. Fins i tot, és tant important que quan la CUP va pujar a la palestra 
de la política municipal arenyenca ja vam dir que del passat no en parlaríem. Que el que estava 
fet, ja estava fet. L’única cosa sobre la qual vam dir que sí parlaríem era de l’aprovació inicial 
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del POUM a corre-cuita a l’últim ple de la legislatura passada amb cap vot en contra dels 
partits presents al consistori aleshores: tots excepte nosaltres que no hi teníem representació.  

  

Durant aquesta legislatura, la CUP ja presents al consistori, sovint hem demanat parlar-ne, 
atesa la importància que per nosaltres té. I per què tant d’interès? Doncs perquè amb aquest 
pla el que estem fent és dibuixar l’Arenys del futur. I aquest futur pot ser continuista de 
creixement i destrucció del territori o el que defensem la CUP: un futur en què el territori no 
sigui moneda de canvi especulativa sinó un recurs productiu al servei del poble d’Arenys; els 
productors pagesos i els consumidors vilatans. 

  

A partir de com la CUP analitzem el present i visualitzem el futur, hi ha tot un seguit 
d’aspectes d’aquest pla que volem comentar. 

  

Així, no pot ser un argument per defensar aquest POUM que Arenys necessita equipaments. 
Arenys necessita més equipaments perquè té més població. I tenim més població perquè hem 
patit durant molts anys les conseqüències de la pressió especulativa de la gran Barcelona que 
ha fet foragitar els seus habitants que potser, en un altre context de facilitats d’habitatge, mai 
haguessin volgut marxar. 

  

Arenys, doncs, no vivim al marge de les polítiques especulatives sobre el territori. És difícil 
contrarestar-les, però podem contribuir a atenuar les conseqüències protegint aquells quatre 
retalls de verd que ens queden i que, entre molts altres aspectes, ens garanteixen una 
autonomia alimentària gens menyspreable d’ara en endavant. 

  

I què podem fer per combatre l’especulació del sòl? Doncs, primer de tot, potenciar la 
rehabilitació d’edificis ja existents. És per aquest motiu que en un ple anterior la CUP vam 
preguntar a l’equip de govern si tenia pensat fer un Pla Local d’Habitatge. En aquell moment, 
l’equip de govern va vincular el Pla d’habitatge al POUM; primer el POUM i després el Pla 
d’habitatge, se’ns va dir. I la CUP defensàvem el procés a la inversa. O sigui: primer sapiguem 
quants habitatges tenim a Arenys; quants estan ocupats; quants estan buits; quants es podrien 
incorporar a una bossa de lloguer; quants es podrien rehabilitar; quants solars al nucli urbà 
podrien acollir habitatges; etc. I tot això, per incentivar plans de col·laboració entre 
l’administració i els propietaris per tal que els joves i els sectors més desafavorits puguin 
accedir a un habitatge de lloguer a preus socialment justos. I amb un diagnòstic acurat hi ha 
moltes més possibilitats d’encertar en la proposta de futur, per Arenys, el POUM. Però no ha 
estat així. Ara partim d’un POUM que només parla de desitjos i no de realitats. Tindrem un 
POUM que prioritza la construcció d’obra nova per sobre de la rehabilitació. Tindrem un 
POUM irresponsable amb els que vindran perquè deixarem el territori molt pitjor que com el 
vam heretar nosaltres. Hem posat preu al territori sense garantir l’autonomia d’allò que com a 
humans ens cal: aliment, aigua, territori i energia. L’únic creixement acceptable és aquell 
relacionat amb l’habitatge entès com un bé social, i amb els equipaments resultants del binomi 
població- necessitats. La utilització racional del territori i del medi ambient comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 
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I sobre l’habitatge protegit, que el pla també en parla, pensem que cal fomentar el de lloguer 
perquè garanteix l’accés a l’habitatge a la totalitat de la població, convertint la tipologia 
d’habitatge protegit en habitatge social. A més les polítiques d’habitatge social en règim 
d’arrendament permeten identificar edificis i pisos vacants, simplement buits o pendents de 
rehabilitació i posar-los a disposició d’arrendataris, a través de convenis entre l’administració i 
els propietaris; fet que suposa equilibrar població real i població potencial, reduint la pressió 
urbanística sobre el territori. 

  

Per tal de garantir el dret a l’habitatge cal que s’iniciïn programes de rehabilitació i masoveria 
urbana, que s’impulsi una borsa de lloguer municipal, que es busquin fórmules per forçar 
l’ocupació d’immobles buits i que l’habitatge destinat a habitatge social sigui preferentment en 
règim de lloguer. Res de nou, doncs la CUP ja n’hem parlat altres vegades en aquest consistori. 

 

Al 1984 i 2001 es va assolir preveure i regular el creixement del nucli antic. Ja en aquell 
moment la conurbació arenyenca començava a patir la virulència de la destrucció del territori; 
així, per llevant vam començar per perdre algunes hortes, a la zona del Bareu, Canalies i la 
Serp, especialment, i a ponent es va fer un polígon industrial, convertit actualment en punt de 
distribució, però no de producció, i, d’altra banda, una àrea comercial a banda i banda del Rial 
Llarg. Les conseqüències, en aquell moment, van ser tocar de mort la pagesia arenyenca. I ara, 
tenim un polígon mig buit on cada dia que passa perdem un llençol a cada bogada.  

  

Un altre aspecte que entenem important en el POUM i per la cohesió social de la vila és el 
creixement previst. I la pregunta és, cal créixer més enllà del creixement natural? És cert que 
hem passat de la proposta dels 23.000 habitants, una frase que semblava que havia de fer 
fortuna, als 19.000 o 16.000, en funció del ritme de creixement. Però més habitants no es 
tradueix amb més riquesa, més consum local, més feina com es pensava i s’argumentava per 
defensar l’Arenys dels 23.000 habitants. De fet, part dels arenyencs nouvinguts treballen fora i 
molts arriben amb hàbits de consum adquirits i consolidats i compren fora vila. Per tant, el 
comerç de proximitat se’n beneficia poc, i més quan l’equip de govern no fa cap discriminació 
positiva a favor d’aquest model de comerç. 

  

Necessitem un POUM que parteixi d’un estudi demogràfic actualitzat, que reculli 
numèricament la població real del municipi, el nombre d’habitatges acabats a data d’avui i el 
nombre d’habitatges iniciats, i fins i tot inacabats o paralitzats, per conèixer la població 
potencial real que podem acollir avui. Les possibilitats d’augment de població han de ser 
proporcionals a la capacitat de generar llocs de treball, a no ser que ens vulguem convertir en 
un poble dormitori. 

  

Els canvis macroeconòmics, resultat de la present crisi internacional, han forçat molts 
immigrants a retornar als seus països d’origen, s’han reduït de forma dràstica les taxes 
d’immigració, els demògrafs preveuen una nova davallada de la natalitat, la població ha canviat 
part dels hàbits de consum i de convivència, i aquest fet que ha provocat l’augment de la ràtio 
habitant per habitatge... i cap d’aquests nous indicadors es troba reflectit en l’estudi social del 
POUM. El context sòcio-econòmic ha canviat, i allò que va condicionar el plantejament fa 20 
anys, ara no té el mateix sentit com bé ha reafirmat la pura realitat; i a tall d’exemple hi ha el 
baix compliment en les expectatives de desenvolupament del Bareu. 
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Necessitem un POUM, resultant d’una memòria social i una memòria d’informació i ordenació 
amb dades reals i actuals, contrastables i contrastades, que esdevinguin un punt de partida 
fiable per determinar quin creixement ha de tenir el nostre poble per arribar a la xifra 
d’habitants que es proposa. Un POUM on d’una vegada es conegui la tendència d’habitants per 
habitatge actual, dada que fàcilment es pot extreure de la divisió de nous habitants per nous 
habitatges principals (siguin de nova construcció o que han passat d’habitatge secundari a 
primera residència), entre el període del qual es coneguin dades. 

  

I un darrer apunt, important també i que Arenys, atesa la geografia i l’ordenació de carrers, és 
el de la mobilitat. Així, en els documents que acompanyen el POUM es parla de mesures de 
mobilitat sostenible, especialment en relació a l’ús del vehicle privat, i potenciant altres mitjans 
de transport alternatius, així com l’ordenació de l’espai viari. Però no es concreta gens com es 
pensa fer. Així doncs, pensem que cal una revisió de l’Estudi de Mobilitat on es redefineixin i es 
concretin mesures reals per fer possible una eficient xarxa de transport públic, que uneixi el 
nucli urbà, els diferents equipaments, els nuclis dispersos, l’estació de ferrocarril i la resta de 
municipis veïns. 

  

I pel que fa al vehicle privat, no es plantegen mesures per evitar les grans velocitats dels 
vehicles, per exemple a la Riera o en carrers amb espai reduït, o un carril bici incorporat amb 
seguretat i refet de nou, atès que en origen, malgrat les bones intencions, ja estava mal fet 
sense aparcaments per bicicletes a punts estratègics del municipi, incloses les escoles, per 
exemple, o la vianalització de carrers, amb itineraris escolars delimitats. Tots aquests factors 
condicionen la mobilitat i aquest POUM en parla ben poc. 

  

I lligat amb la mobilitat, pensem que cal evitar fins on sigui possible la construcció de noves 
infraestructures. I en el supòsit que sigui inevitable la construcció de noves infraestructures i 
que no són de competència municipal el POUM hagués hagut d’establir el nivell màxim de 
protecció per a les àrees delimitades per aquestes infraestructures, així com en les àrees 
delimitades per infraestructures per les que aquest POUM reserva sòl. A tall d’exemple, ja ho 
vam denunciar quan es va portar a aprovació el Pla Especial del Port: no compartim que s’hagi 
de construir un eix a llevant que per Canalies que enllaci la N-II amb un carril paral·lel a 
l’autopista. Altre cop, el territori és l’ase dels cops. En nom del progrés, tot s’hi val! 

  

I ara que parlem de Canalies, casualment, com bé diu la memòria, els rials i rieres han 
esdevingut vies de comunicació. De vehicles però, especialment de transport d’aigua. És una via 
de desaigua que ha hagut d’anar canviant la seva morfologia perquè el territori s’ha 
permeabilitzat. El formigó no drena, no engoleix; escup i ho envia tot a mar. Per tant, parlar de 
desitjos i voler protegir rieres i rials i, alhora, per l’altre costat anar urbanitzant és com vestir 
un sant per desvestir-ne un altre. 

  

Ara, al 2013, tenim l’oportunitat de reflexionar sobre les propostes dels diferents plans i 
avaluar-les en relació a la realitat que ha viscut la vila. A parer de la CUP hi ha motius suficients 
per votar en contra d’aquesta proposta de POUM. I, sens dubte, que el vot en contra de la 
CUP s’ha d’entendre exclusivament en el sentit que hem argumentat anteriorment. I diem això 
perquè pensem que veritablement cal regular les actuacions sobre el territori, i en el POUM 
com a eina, però no d’aquesta manera. No pren en consideració la rehabilitació i renovació en 
sòl urbà. Evidentment la construcció d’una nova “cara” per al municipi, o la destrucció de sòl 
agrícola és totalment contrària a l’atenció a la preservació dels sistemes productius del 
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territori. És contrària a la defensa i conservació dels ecosistemes agraris, però també forestals, 
i va, és clar, en contra de l’impuls d’un nou sistema productiu de proximitat i de l’equilibri 
mediambiental, com a interès paisatgístic i ecològic. 

  

La utilització racional del territori i del medi ambient comporta casar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, 
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
Perquè el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament urbanístic sostenible, comporta la 
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la 
cohesió social, considerin la rehabilitació i renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la 
millora dels sistemes de vida tradicional a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 

  

De tot plegat, se’n desprèn que si volem fer possible un altre món més just i sostenible, 
haurem d’aprendre a valorar més les coses bàsiques com l’aigua, l’energia i l’aliment, fent-los 
un espai més gran a la cistella de consum. És evident que això no serà viable si, a la vegada, no 
tornem a reduir la despesa en habitatge per sota del trenta per cent de la renda familiar. Per 
aconseguir-ho cal posar fi a la sangonera de l’especulació immobiliària. Aturar l’especulació, 
refrenar la febre constructora, reorientar la despesa pública des del foment de la usura 
immobiliària cap a l’habitatge social de lloguer, preservar els espais lliures i garantir els serveis 
socials per a tothom. Construir, en definitiva, un sistema de pobles, viles i ciutats socialment 
justes i acollidores que redueixin la mobilitat obligada, que ofereixin uns bons serveis de 
transport públic, d’aigua i energia netes, i de recuperació de residus. Aquest és el nostre 
objectiu comú. Per abastar-lo hem de deixar de mirar l’Estat i el mercat com si fossin dos 
mons separats. La clau del problema, i de la solució rau, en les diverses formes de connectar-
los.         

 

I som conscients que analitzant cronològicament la història dels diferents redactats i texts 
refosos, el que avui es porta a aprovació és molt millor que la primera proposta de document. 
Sí. Però a parer de la CUP és insuficient. No és suficient a nivell ecològic, a nivell social, a nivell 
productiu, a nivell de mobilitat. Aquest POUM perpetua un model de desenvolupament social i 
econòmic insostenible. L’actual situació de crisi econòmica evidencia que els models de 
desenvolupament econòmic locals, basats en el creixement urbanístic il·limitat, no resolen les 
situacions d’inestabilitat ni garanteixen els drets ni el benestar de la majoria de ciutadans. 
L’increment de la taxa d’atur, la gran demanda de prestacions socials per part de la població, la 
disminució de recursos econòmics dels ens locals, el tancament d’empreses arenyenques, la 
pèrdua d’espais naturals i el deteriorament ambiental, la regressió d’altres economies 
sostenibles, com ara l’agrºícola o la pesquera, són arguments prou evidents per revisar aquest 
model de desenvolupament. Amb tots aquests arguments, la CUP teníem l’esperança que 
l’equip de govern i tots els grups de l’oposició farien un pas endavant cap al benestar de les 
persones i el territori –corregir els errors és de savis i de tot se n’aprèn- però malauradament, 
sembla ser que no serà així. Nosaltres pensem, però, que no ens podem quedar a mitges i és 
per tot plegat que la CUP, amb coherència amb la nostra pròpia història i amb la 
responsabilitat de mirar el futur com una oportunitat de canvi social, ambiental i econòmic i no 
com la llosa que t’han deixat els que t’han precedit, doncs el sentit del nostre vot serà en 
contra. 

  

La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: El Ple municipal del 19 de juny d'aquest any, va aprovar el text refós del POUM, amb 
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els vots favorables de tots els grups municipals, excepte de la CUP, un document, que un 
vegada traslladat al diverses administracions i organisme supramunicipals, ha rebut informes 
favorables per part d’alguns, i noves prescripcions a les quals s'ha de donar compliment amb el 
document que avui ens porten a Ple.  

 

D'aquesta manera, el nou text refós del POUM d'Arenys de Mar inclou els canvis o 
correccions derivats del nous informes, com també la justificació dels canvis inclosos al 
document.  

Des d'ICV entenem que totes les prescripcions que avui s’inclouen al nou text, no representen 
cap modificació substancial que ens pugui fer canviar el sentit del nostre vot emès al Ple del 
mes de juny favorable al text refós.  

 

És més, hi ha certs afegitons o canvis, que celebrem, perquè s'adiuen a la línia de les nostres 
aportacions fetes al llarg de tot el període de treball del document.  

 

Per exemple la inclusió de mesures de control arqueològic en l'àmbit del nucli antic i del 
registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) a la nostra vila, amb les incorporacions 
també de la Torre del carrer Ample i de Can Cabirol.  

 

Per exemple també, la revisió de la classificació de tots els polígons inclosos en sòl urbà,  i les 
condicions de cessió del 10% de l’aprofitament previstes a les fitxes i les condicions de reserva 
d’habitatge de protecció social, com en el cas de la Presentació, Maricel, Vila Betània i Les 
Carolines Sud 2 que es trasllada al sector  Salines-Bareu Tronqueda. 

 

O la millor vialitat al Rial Llarg amb les urbanitzacions properes, com també la reducció del 
sostre edificable, i un menor impacte visual a la zona del Lurdes i Rial de Sa Clavella, i la millora 
de la connexió transversal de la zona amb la Raureta, donant sortida al cul de sac que existia.  
Al Cònsol, també s’incorporen les determinacions dels Bombers per millorar la vialitat i la 
seguretat. O al sector de Vilaplana, que es delimita totalment l’edificació a la part dels Turons.  

 

A Iniciativa tenim clar com ja vam dir al Ple del mes de juny, que encara que el text refós del 
Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Arenys de Mar  que es presenta avui, probablement no 
el compartim en la seva globalitat, si que podem afirmar la importància del consens amb que 
s'ha treballat aquest projecte desprès de tants anys fins a la seva aprovació provisional.  

 

A ICV també tenim clar que no es possible prorrogar indefinidament el Pla del 84, actualment 
encara vigent. Per aquests motius, i per responsabilitat política i coherència, votarem a favor 
d'aquesta aprovació. 

 

Desprès que el aquest grup municipal d'Iniciativa s’abstingués en la seva aprovació inicial l'any 
2006, si que vam votar a favor del Provisional l’abril del 2011, després que s'hi sumessin les 
modificacions i les al·legacions presentades i que van ser debatudes i estimades en diverses 
reunions tècniques i polítiques. 
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Iniciativa vam valorar aleshores que una gran part de les nostres aportacions que vam fer-hi, hi 
son presents, i després de llegir tots els informes preceptius de les diferents administracions i 
institucions, que avui queden incorporades al text refós, seguim pensant que moltes d'elles ens 
han seguit donant la raó en molts dels arguments que vam aportar: espais verds, corredors 
naturals, creixement sostenible, reserva d’habitatge social, amb un model de vila més o menys 
compacta i no difusa. 

 

Un dels aspectes que destaquem de la memòria social del text refós és el prendre precisament 
com a a base l’escenari d'un creixement moderat que preveu una població de 16.066 habitants 
per l'any 2022, i que aquest escenari de creixement es inferior del que es preveia en el 
document d’avanç del pla, i encaixa millor amb les previsions fetes en el POUM. 

 

El text, no és el que hauria volgut en el seu conjunt Iniciativa, però segur que tampoc és el que 
volia íntegrament CIU o el PSC, o el PP, ERC o el BLOC, però si que cal seguir destacant que 
és el resultat del consens entre els grups, on totes les parts implicades van haver de cedir per 
trobar el punt de consens requerit.  El text refós modificat avui, és evidentment també el recull 
de les aportacions de la resta d’administracions que s'hi han incorporat i que al nostre 
entendre fan d'aquest text una suma de plantejaments assumibles, i en alguns casos reforcen 
les nostres reivindicacions al llar d'aquests anys. 

 

Creiem d’altra banda important que es doni prioritat al desenvolupament del Pla Especial del 
Nucli Antic, o al del Passeig Xifré, i que s’hagi agilitzat la finalització d’alguns polígons 
procedents d’antigues urbanitzacions per completar les obres i les cessions d'urbanització. 

 

El desenvolupament dels nous polígons d’actuació en sòl urbà i dels sector en sòl urbanitzable 
(delimitat i no delimitat) han d'aportar la infraestructura necessària per millorar l’accessibilitat, 
viària i de vianants, entre les diferents parts del municipi, així com una proporció important de 
sòl lliure i d’equipaments, com també una aportació al nostre entendre significativa d’habitatge 
protegit. 

Tal i com hem avançat, votarem a favor d'aquesta aprovació.  

  

L’alcalde dóna les gràcies a l’arquitecte municipal Sra. Laia Esteve i al Sr. Xavier Masgrau. 

  

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 i 3 vots d’ICV  

Vots d’abstenció: 1 ERC 

 vots en contra: 1 vot CUP  

  

3.- Aprovar el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caire 
social.- 
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La regidora Sra. Real dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  

  

Atesa la necessitat de tenir una regulació que garanteixi la màxima objectivitat en l’atorgament 
de les prestacions econòmiques d’ajut a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, 
en la que es pugui combinar l’exigència de regulació amb la flexibilitat necessària que permeti 
reduir al màxim el compliment de formalitats i requisits legals en atenció a la necessitat 
d’atenció a situacions d’alta exclusió social. 

  

Vist l'informe favorable emès per la Coordinadora de Benestar Social i Família, així com la 
proposta formulada per la regidora del Servei. 

  

Vista la ordenança reguladora que es presenta per la seva aprovació, i vist l’informe favorable 
emès per l'interventor i per la tècnic d’administració general, es proposa al Ple l’adopció del 
següents ACORDS: 

  

1,- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de 
caràcter social de l’ajuntament d’Arenys de Mar. 

  

2,- Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

  

La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: El Reglament que avui es presenta a aprovació té una bona finalitat: aconseguir 
l’equitat i l’eficàcia dels ajuts públics i alhora evitar la burocratització en el procediment 
d’atorgament per agilitzar i fer més ràpida l’ajuda a les persones necessitades. La qüestió es 
donar l’ajuda quan es necessita i si aquest Reglament ´`es una bona eina per assolir aquest 
objectiu el compartim. 

  

Ara bé, trobem a faltar l’informe d’algun dels tècnics de l’àrea si més no que reflecteixi quina 
és la realitat en la que es troben en el seu dia a dia i que ens digués com els ajudarà en la seva 
gran tasca doncs ningú més que elles saben quina és la situació. 

  

També trobem a faltar en aquest Reglament no s’hagi treballat amb entitats del poble que estan 
fent una gran labor social i que mai els podrem agrair prou, com Càrites, Caputxins, Maricel, 
Apresa, Creu roja. 

  

Ells també com ningú també coneixen la realitat de necessitat d’ajuda i quins haurien de ser els 
procediments i criteris a aplicar per ser més àgils i efectius i justa. 

  

Creiem que aquestes entitats no se’ls pot deixar al marge doncs els hem d’escoltar i hauríem 
d’aprendre de totes elles. 
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Per això, i conscients que no és necessari el vot a favor d’aquest Reglament per a l’aprovació 
del Reglament, ERC s’abstindrà com a reclam d’un treball conjunt amb totes les entitats socials 
del poble ja que avui més que mai és del tot imprescindible. 

  

El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: 

  

Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud d’Europa, estem patint les 
conseqüències de la crisi i, especialment, de les estratègies de gestió de la mateixa que estan 
imposant certes elits. 

  

És en aquest context que el govern espanyol ha iniciat una croada per desposseir i 
desestructurar les administracions locals com a base i pilars de la democràcia al nostre país. I 
una de les conseqüències d’aquest pla és la centralització del poder institucional i l’obertura a 
la privatització dels sectors estratègics com ara, i és el cas que ens ocupa, els serveis socials 
locals i amb això un allunyament del centre de decisió respecte el subjecte que ha de decidir i 
dificulta l’articulació d’alternatives de base. 

  

Tot i això, tot i les adversitats imposades, avui es porta a ple un reglament regulador pensat 
per Arenys i els arenyencs. I això està bé. Ara bé, pensem que hagués estat necessari treballar 
de bracet, a banda de serveis socials, doncs treballar de bracet de la resta de col·lectius que 
desinteressadament dia rere dia estan al costat de qui ho necessita. I això, tenim clar que no ha 
passat amb tots aquests interlocutors. Tots fan una feina complementària i sumen esforços, i 
en la confecció d’aquest reglament no ha estat així. 

  

Respecte al reglament en sí, sens dubte, com qualsevol altre, serveix per aconseguir millorar 
l’equitat i l’eficàcia, en aquest cas de les ajudes públiques, doncs  cal establir uns criteris, 
objectius i rigorosos, però també subjectius i amb una mica de sentit comú; que al capdavall 
són persones, les tècniques, que decideixen sobre altres persones. 

  

Valorem positivament la simplicitat del sistema de ponderació i de la tramitació burocràtica, 
que serà fàcilment entesa per l’usuari. 

  

Ara bé, per la CUP són tan importants les ajudes com que es vetlli perquè aquestes no anul·lin 
l’autonomia personal de qui les rep i que, per tant, la subvenció es converteixi en un hàbit i 
esdevingui la solució fàcil. Si partim de la idea que qui rep una subvenció, en general, és l’últim 
recurs que esgota, cal doncs crear sinergies per corregir el problema. Així, tot i que en el 
document es diu que la reglamentació de les prestacions econòmiques representa un important 
instrument de redistribució de riquesa, per la CUP només hi ha una manera clara de redistribuir la 
riquesa i passa per redistribuir la feina. Per tant, estretament lligat amb Serveis Socials hi hauria 
d’haver una coordinació amb Promoció econòmica, que és qui fa un assessorament laboral per 
aturats. Tota ajuda ha de tenir una contraprestació; ha d’anar lligada a un deure, a un 
seguiment des de serveis socials, precisament per evitar que l’ajuda es perpetuï. 

  

I per acabar, no ho podem fer sense recordar la resta d’agents que contribueixen de manera 
clara a fer un cop de mà a qui ho necessita; parlem de Càrites, la Creu Roja, els Caputxins, 
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Maricel o bé el defensor del ciutadà, a banda de la col·laboració desinteressada de molts altres 
arenyencs i arenyenques a nivell individual. A tots, gràcies per la vostra feina. 

  

Per tot el suara exposat, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà favorable. 

  

El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: 

  

Des del grup municipal d'ICV veiem bé que es posi en marxa un reglament com aquest amb la 
finalitat de regular els ajuts de caire social i també de donar certa objectivitat a aquestes 
despeses. 

  

En primer lloc volem agrair a la coordinadora dels Serveis Socials pel fet d’haver exposat amb 
anterioritat aquest reglament als grups polítics, que així hem pogut disposar amb temps d’ell i 
hem tingut la oportunitat de fer aportacions, i si en el nostre cas no n’hem fet és per què en 
línies generals ho veiem bé i esperem que l'aplicació dels barems que inclou el reglament siguin 
útils, tot i que si un cop posat en marxa es veu que no, demanem que es puguin revisar. 

  

També volem agrair als tècnics que des dels nostres Serveis Socials treballen en el dia a dia 
atenent les necessitats socials creixents, i que ens consta que en moltes ocasions es poden 
sentir impotents i sobrepassats per les diferents demandes d’ajuda que reben i que han de 
gestionar, i que volem reconèixer que ho fan amb eficàcia i professionalitat. I de debò esperem 
que aquest nou reglament sigui una eina molt útil per a la seva tasca, ajudant a resoldre amb 
objectivitat però també amb la rapides que cada cas es mereix. 

  

A Iniciativa, entenem que un Reglament d'aquesta magnitud, ha de plasmar-se no només amb 
paper, sinó que també s'ha de fer marcant prioritats a l’hora de l'elaboració dels pressupostos, 
és en aquest sentit, que ja els avancem hores d’ara, que el nostre grup  proposarà i donarà 
recolzament a augmentar la partida destinada a aquesta finalitat en els propers pressupostos, 
com ja ho vam fer l'any passat, ja que donades les circumstàncies entenem que és una prioritat 
per aquells arenyencs que més ho necessiten i que més dificultats estan passant.  

  

Tot i així, volem fer alguna consideració, i és que entenem que hi ha un treball previ a 
l'elaboració d'aquest reglament, tal com s’explica en el preàmbul, i que aquest també inclou 
l’exposició feta als grups polítics. Però creiem que ha faltat un treball intensiu  fet amb 
anterioritat, de coordinació i de debat, amb totes i cadascuna de les entitats que treballen en 
l'àmbit del tercer sector a la nostra vila.  

  

Per aquest motiu a la comissió informativa de la setmana passada, així ho vam preguntar, i tot i 
que valorem  que aquests darrers dies el document, s’hagi presentat a algunes de les entitats 
que treballen en l'àmbit social, creiem que era del tot imprescindible que s’hagués comptat 
amb la seva valoració i el seu parer. És cabdal saber que en pensen perquè a Arenys hi ha 
moltes persones i col·lectius que estan també al mateix costat de trinxera dels Serveis Socials 
arenyencs, atenent situacions d'emergència, i treballant dia a dia per donar dignitat a moltes 
famílies arenyenques que tan malament ho estan passant.  
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Creiem que el fet que s’hagi fet de manera precipitada aquesta mateixa setmana, i no amb 
tothom, encara es pot corregir i amb tot l’afany constructiu del món els diem, que s'ha de 
treballar en aquesta línia i escoltar i saber que en pensen, i els encoratgem a fer-ho i que si cal 
esmenar el document en base a les seves aportacions, ens hi trobaran al seu costat.  

  

Finalment, hem de dir que entenem que aquests ajuts precisen tenir una justificació, tal com 
diu el reglament, però és sabut que en algunes ocasions, sobretot quan parlem de petites 
quantitats econòmiques, són difícilment justificables mitjançant documentació. És en aquests 
casos en que demanaríem que l’administració pogués ser més flexible. Finalment, creiem també 
que cal repensar com cal actuar amb la pobresa cronificada, i que també cal actuar de manera 
transversal aquest tema tant preocupant.  

  

Per tot lo anteriorment descrit, i esperant que aquest reglament sigui un instrument eficaç pels 
nostres treballadors socials però també pels ciutadans que precisen aquests ajuts, nosaltres 
votarem a favor a aquest punt, amb el ben entès que escoltaran i tindran en compte que en 
diuen les entitats i ong's que treballen en l'àmbit dels temes socials a la vila. 

  

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 ERC 

  

4.- Atorgar una subvenció nominativa al Sr. Luna i la Sra. Garcia.- 

  

El tinent d’alcalde  Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  

  

Atès que en data 6 de març de 2013 el regidor d’hisenda proposà al Ple la concessió d’una 
subvenció nominativa de 600 euros mensuals a la Sra. Luna i al Sr. Garcia en concepte d’ajut 
pel pagament del lloguer d’un pis. La durada de la subvenció era fins al 31/12/2013. 

  

Atès que en data 8 de març de 2013 la Secretaria i la Intervenció municipal, basant-se en la 
proposta del Sr. Regidor d’hisenda, van emetre un informe conjunt sobre la concessió de l’ 
esmentada subvenció nominativa. 

  

Atès que el 20 de març de 2013 l’Ajuntament Ple atorgà una subvenció nominativa al Sr. Luna i 
la Sra. Garcia i que la quantia de l’ esmentada subvenció era de 5.400 € i la forma de pagament 
es feia mensualment entre l’01/04/2013 i el 31/12/2013, el que representa 600 euros mensuals. 

Atès que en posterioritat dins del còmput total de la subvenció i seguint les instruccions de 
l’equip de govern es va fer un pagament de 1.200 € en concepte de fiança (equivalent a dos 
mesos de lloguer). 
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Atès que el pagament de la fiança comportarà l’exhauriment del crèdit dels esmentats 5.400 € 
el 30 d’octubre de l’any 2013. 

  

Atès que és voluntat de l’actual equip de govern el continuar pagant els mesos de novembre i 
desembre d’ enguany de l’ esmentada subvenció.  

  

I per tant, als efectes de donar sortida a una situació de fet i després de tenir en compte les 
manifestacions dels diferents membres de l’equip de govern, es proposa a l’Ajuntament Ple el 
següent acord: 

  

1.- Concedir una subvenció personal de 1.200 € al Sr. Luna i a la Sra. Garcia en concepte de 
renda d’habitatge, materialitzant-se el pagament en 600 euros mensuals durant els mesos de 
novembre i desembre. 

  

2.- Procedir a modificar crèdit mitjançant la figura d’un suplement de crèdit per encabir dins el 
pressupost els esmentats pagaments d’acord amb el següent detall: 

  

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

DESPESA CORRENT 

AUGMENTS DE CRÈDIT 

  
Aplicació Denominació Import 
10 912 48901 Subvenció Sr. Luna i Sra. Garcia. Ajut habitatge 1.200,00 

      TOTAL 1.200,00 
FINANÇAMENT 
BAIXES DE CRÈDIT 
Aplicació Denominació Import 
51 162 2270002 Recollida escombraries medi ambient 1.200,00 

      TOTAL 1.200,00 

  

 3.- Recordar al Sr. Luna i a la Sra. Garcia de conformitat amb el punt tercer de l’acord del Ple 
de 20 de març de 2013 que “el SR. Luna i la Sra. Garcia es comprometen i obliguen 
solidàriament a reemborsar a l’Ajuntament les quantitats percebudes en concepte de l’ajut 
descrit en els pactes anteriors, tan bon punt percebin alguna quantitat per part de la propietat 
actual o futura de l’immoble gravat en el seu dret pel títol que sigui.” 

  

La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Entenem les raons de la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia i fins i tot les 
compartim. 
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El Sr. Luna i la seva esposa estan patint una situació injusta per culpa de la desídia de 
l’Administració pública. Al sr. Luna se l’ha de rescabalar del seu Dret a l’allotjament el qual va 
ser privat com a conseqüència de la construcció de l’edifici dels jutjats. Si el Sr. Luna fos una 
persona amb mitjans econòmics podria sufragar-se el cost d’un contenciós contra 
l’administració competent per aconseguir un reallotjament i una indemnització. Malauradament 
no és així. 

  

Tal com varem dir en el passat Ple de març, l’Ajuntament ha de fet totes les passes possibles 
per tal que el departament de justícia es faci càrrec d’aquest rescabalament tot i sospitant que 
no s’ha fet res al respecte. 

  

Per to això i una vegada més conscients que el nostre vot no és necessari per aprovar aquest 
ajut, ERC s’abstindrà. 

  

Atenció al que ha dit el Sr. Acero en el punt del Sr. Luna: ha dit que l’operació de les claresses 
età condicionada a l’aprovació del POUM. 

  

El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: 

  

Sobre el punt que portem a votació, la CUP volem comentar una sèrie d’aspectes. D’entrada, 
la consignació nominativa només la compartim a mitges. Això és, que si una família arenyenca 
viu en condicions insalubres i l’Ajuntament té la possibilitat de resoldre aquest problema, 
doncs endavant. Fins aquí, tot correcte. 

  

Ara bé, no entenem que la solució passi perquè aquesta família, o qualsevol altra que es trobi 
en el mateix cas, vagi a viure al lloc on anirà a viure si hi ha habitatges més barats a la vila i, fins 
i tot, i aquest és el recurs que la CUP defensaríem com a primera opció, és que aquesta família 
anés a viure als pisos socials del Pla dels frares. Perquè, evidentment, aquesta situació no serà 
il·limitada. Fins quan, doncs, l’Ajuntament haurà de subvencionar aquest recurs? 

  

La resposta ja la tenim. Primer, la que està escrita a l’informe que acompanya la proposta. Ara 
bé, pensem que hi ha una segona data: fins que les Clareses es venguin i llavors aquesta família, 
que té dret a una part dels guanys de la venda d’una part de l’edifici, ho cobri. 

  

I és aquí on volíem arribar; donem per fet que les Clareses es vendran. I fins i tot algú en algun 
moment va pensar que l’Ajuntament ho compraria. I la CUP sempre vam dir que no és una 
compra necessària perquè ja teníem edificis municipals buits i que, i això també ho hem dit, 
l’Ajuntament no tenia ni tindrà diners durant molt de temps per fer aquesta compra. Per tant, 
fins quan l’Ajuntament haurà de subvencionar els 600 euros mensuals a aquesta família? 
Constatem que tenim un problema, i no amb aquesta família, sinó amb aquesta i moltes més 
que necessiten un habitatge i que ara no el tenen. Si totes vénen a l’Ajuntament a demanar el 
mateix tracta que aquesta, l’Ajuntament no donarà a l’abast. Per tant, rendibilitzem el recurs 
dels pisos socials i si tots els pisos estan adjudicats, doncs assegurem-nos que estan ocupats. 
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I finalment, tornem a tenir sobre la taula les conseqüències d’un error polític i tècnic comès fa 
molts anys. I ara, si més no moralment i per mala consciència, l’Ajuntament es veu en la 
necessitat de pagar. Així, paguem, com en les sentències, i no fem res per depurar 
responsabilitats. Si restituïm el mal a aquesta família i no depurem responsabilitats, no 
avançarem. 

  

Per tant, caldria saber qui va cometre l’error, qui ho va, o no, vetllar i, també, paral·lelament, 
caldria obrir un contenciós contra el Departament de Justícia de la Generalitat, qui no ha 
complert el compromís adquirit, per què pagui allò que deu. 

  

Atès que darrere tot això hi ha un drama humà, i atès també perquè el procediment que ha 
seguit l’Ajuntament no ha estat el més adequat, el sentit del vot de la CUP serà l’abstenció. 

  

La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix:Avui es porta novament a Ple l’acord per suplementar la subvenció nominativa que es 
va atorgar el mes de març per fer  front a les despeses d’una vivenda per la família que tenia el 
domicili a l’edifici de les Clarisses, antic convent que hores d’ara està pendent de saber quin 
serà el seu futur immediat i que durant anys pateix un greuge per un desgavell de 
l’Administració. 

 

Els avancem que en aquest acord, el sentit del vot d’ICV serà novament l’abstenció, com va fer 
en el mes de març d’aquest any i quan es va concedir la subvenció nominativa als senyors Luna 
i senyora Garcia.  

 

Iniciativa ja va manifestar en aquell moment, i vist tot l’expedient d’aquest cas, vistos els 
informes, els diferents convenis, i en general tota la documentació facilitada, que moltes 
vegades es cometen oblits, errades o negligències que fan que paguin justos per pecadors i que 
l’Administració, municipal i supramunicipal s’espolsa els problemes i tot el que se’n deriva.  

Avui estem davant d’un altre oblit o falta de previsió.  Els fets ens demostren novament  que la 
política d’improvisació d’aquest govern segueix, i a la quantitat pressupostada en el seu 
moment és insuficient i que s’ha d’afegir, amb aquesta modificació de crèdit la quantitat de 
1.200 euros que falten per acabar per acabar l’any.  

El govern no havia previst, o no va contemplar, la possibilitat real de que, habitualment, es 
demana un pagament equivalent a dos mesos de lloguer (en aquest cas 1.200 euros) en 
concepte de fiança.  I son faves comptades: amb els diners pressupostats inicialment  no 
s’arriba a finals d’any per poder pagar els mesos de novembre i desembre. La subvenció inicial 
atorgada en el Ple de març havia de ser de 6.600 euros.  

 

En general aquest govern sembla que no planifiqui les seves actuacions i,  que moltes vegades 
no comptin amb les persones. És tant fàcil com que, abans de portar l’acord al Ple, haguessin 
parlat amb els beneficiats d’aquest crèdit de l’Ajuntament, potser en aquests moments aquest 
punt de l’ordre del dia avui ens els podíem haver estalviat.  

 

Amb tot això però no oblidem l’origen de tot plegat i el per què l’ajuntament està atorgant 
aquesta subvenció nominativa. Celebrem que, de moment, la família Luna pugui gaudir d’un 
habitatge en millors condicions i que ja no pateixin les conseqüències que durant molts anys  
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els han portat a viure en condicions no massa agradables, i en les que malgrat tot, han 
mantingut l’edifici en condicions més que acceptable. Recordem que és del tot  just que 
aquests senyors reclamin el que s’havia promès des d’un principi, l’any 1997, amb la compra- 
venda i posterior cessió dels terrenys propietat de les Clarisses al Departament de Justícia per 
fer-hi els jutjats.  

 

Pensem que en aquest cas, els dels antics masovers, l’ajuntament té una responsabilitat  pel que 
fa a l’atorgament d’una llicència d’obra, sense comprovar i exigir en el seu moment al 
Departament  de Justícia de la Generalitat de Catalunya el compliment del compromís al que 
havia arribat amb l’ajuntament.  

I 

ICV considera que el Departament de Justícia ha incomplert el tracte al que va arribar amb 
l’Ajuntament al no portar a terme el trasllat de la caseta tal com havia manifestat per escrit el 
març de 1999. I ens reiterem en que  també que el consistori hauria d’haver reclamat en el seu 
moment que dugués a terme l’actuació a la que es van comprometre. 

 

Iniciativa pensa que és del tot just i necessari  que l’Ajuntament, tot i que no és propietari de 
l’edifici, i que no té en aquest cas la obligació d’assumir aquesta càrrega, si que la té moralment, 
en tenir la responsabilitat de no haver fet bé alguna cosa en el seu moment. Amb aquests 
acords resolem la situació en que quedava aquesta família que durant aquests anys ha quedat a 
l’espera de que es resolgui el conflicte que enfronta a administracions i a interessos particulars 
però temporalment i de forma precària.  

 

Però volem recordar també que el tema Clarisses està aturat. Fins quan senyors del govern? 
Sabem que s’han compromès a renovar aquest acord cada final d’any i fins que s’acabi aquest 
mandat.  Però saben a on van? Que pensen fer?  Saben com pot acabar tot aquest tema? El 
tema Clarisses porta cua, sense que cap gestió hagi donat fruits, sense que ningú ni cap govern 
hagi aconseguit, per qualsevol via adquirir o gestionar aquest equipament.  

 

I el més greu és que, a més podem estar anys sense resoldre’l. L’ajuntament té un greu 
problema en forma de demanda mil·lionària que pot afectar a les arques municipals seguint el 
camí de les sentències que encara estem pagant tots els vilatans.  

Amb aquesta fórmula de la subvenció que el beneficiari haurà de justificar i retornar, quan rebi 
la quantitat amb que les monges clarisses s’han compromès per escrit a donar-li, en cas de que 
es faci efectiva la venda de l’edifici o bé en cas de guanyar el contenciós al Departament de 
Justícia, s’ha trobat una solució però que en cap cas és la millor ni la que permet resoldre la 
principal que és... que fem amb les Clarisses. 

 

En el seu moment el nostre grup ja va manifestat que aquesta fórmula per la que ha optat el 
govern tenia moltes mancances. Sobre tot mancances de tipus jurídic i que podien perjudicar a 
una i altra part. També que a l’expedient no hi havia cap informe, ni de secretaria, ni 
d’intervenció positiu en aquest sentit, però tampoc jurídic i consideràvem que en aquest cas 
l’Ajuntament actuava de manera precipitada. Haguéssim entès, tot i que sabem la dificultat de 
les relacions amb l’actual propietari, que s’hagués optat per fer un conveni, on es regulessin les 
actuacions, drets i obligacions de les parts. 

 



 
  
 
 
  

18

Amb tot celebrem que el Sr. Luna i la seva família finalment hagin pogut resoldre la seva 
precària situació, a la repetim moralment està obligat l’ajuntament  i tornem a demanar a 
l’equip de govern que faci el requeriment al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya perquè se li aboni la actuació a la que es va comprometre, ja que tal i com van les 
coses la compra de les Clarisses per part de l’Ajuntament està més lluny que mai, i això vol dir 
que l’extinció d’aquesta subvenció pot ser molt llarga i amb càrrec al consistori durant molts 
anys. 

Pel tot i que hem explicat, i entenent que és de rebut no perjudicar a  la família Luna ni 
agreujar la seva situació, el nostre grup s'abstindrà a la votació. 

  

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes manifesta literalment el que segueix: 

   

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 d’abstenció: , 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 ERC 

  

5.- Aprovar el Compte general de l’exercici 2012 de l’Ajuntament i de l’EPE Ràdio 
Arenys.-  

  

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  

  

En l’exercici 2013 s’ha format el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar referent a 
l’exercici 2012, d’acord amb allò que preceptua l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, 
per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local, mostrant la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.  

  

Vist l’informe d’intervenció 15/2013 de 12 d’abril, relatiu a la Liquidació del Pressupost de 2012 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’informe d’intervenció 48/2013.  

  

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012, que inclouen tant els referents a 
l’Ajuntament com els de l’empresa pública empresarial Ràdio Arenys, es van sotmetre a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en 
data 28 d’agost de 2013. Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província de 30 d’agost de 2013, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 

  

D’acord amb els articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb la tramitació i el contingut, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
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1.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de l’exercici 2012 que 
s’adjunta com Annex, integrat pels següents estats:  

  

*en relació a l’Ajuntament: 

- Balanç 

- Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial 

- Estat de Liquidació del Pressupost 

- Memòria 

  

amb la següent documentació complementària: 

- Acta d’arqueig 

- Notes o certificacions de saldos bancaris 

  

*en relació a l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys: 

  

- Balanç 

- Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial 

- Memòria 

- Estat de canvis en el patrimoni net 

  
2.- Aplicar al compte de Patrimoni, si s’escau, el saldo inicial del compte de Resultats 
d’exercicis anteriors. 

  

3.- En virtut del que disposa l’article 220.4 del TRHL es tingui per presentat i per examinat 
l’informe de control financer realitzat per la Intervenció municipal sobre els comptes anuals 
tancats a 31 de desembre de 2012 de l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys. 

  

4.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
esmentats en la seva part expositiva. 

  

El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: 

  

Des del grup municipal d’ICV només volem intervenir per agrair la feina fet pels tècnics en el 
tancament d’aquests comptes i la facilitat que ens han donat ells mateixos i l’interventor en 
poder-los consultar i resoldre les nostres qüestions. 

Votarem a favor d’aquest punt, ja que una cosa és aprovar el pressupost i l’altre la liquidació 
d’aquest. 
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Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

  

6.- Donar Compte del decret 1661/2013, relatiu al marc pressupostari de 
l’Ajuntament dels exercicis 2014, 2015 i 2016.- 

  

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquest Decret:  

  

Vist l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera que estableix que les administracions Públiques elaboraran un marc 
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals i a 
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat i de deute públic. 

  

Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu article 6 estableix l’obligació de remetre 
informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini. 

  

Vista la nota emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals, del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, on s’especifica que excepcionalment per 
aquest primer any 2013 es considerarà que amb la remissió de la informació continguda als 
marcs pressupostaris, s’entendrà efectuada l’obligació d’enviament de les línies fonamentals del 
pressupost de 2014. 

  

És per això que: 

  

Resolc: 

  

1.- Aprovar el marc pressupostari consolidat dels exercici 2014, 2015 i 2016 en el que 
s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals  segons figuren en els diferents Annexos 
d’aquest acord del qual formen part a tots els efectes legals 

  

2.- Retre compte del present acord al Ple Municipal. 

  

3.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació relativa a l’ 
esmentat marc pressupostari, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 

  

7.- Precs i preguntes.- 

  

PRECS 
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7.1Precs  presentats per ERC: 

  

1.- Una vegada més els preguem que arrangin el Parc Fèlix Cucurull en quant  a qüestions de 
seguretat pels més petits. Realment aquest parc és troba ple de perills de caigudes a gran 
alçada dels nens. En els dos anys i mig que portem de mandat, aquest grup municipal s’ha posat 
a disposició del govern per tal de fer una visita al mateix parc i mostrar-los aquests punts. No 
hem obtingut resposta.  

  

El regidor Sr. Almansa recull el prec. 

  

2.- En relació al prec anterior els demanem que procurin tancar el Parc Fèlix Cucurull cada dia, 
ja que la majoria de les nits es queda obert.  

  

La tinent d'alcalde Sra. Quintero recull el prec. -  

 

3.- Demanem al govern municipal que es reuneixi la comissió de nomenclàtor d’Arenys de 
Mar, per tal d’estudiar i valorar la possibilitat de retre homenatge al President Companys, al 
President Macià i a d’altres personalitats arenyenques que van lluitar contra el franquisme i que 
haver d’exiliar-se o van ser empresonats o assassinats pel sol fet de ser republicans o per 
lluitar per la llibertat del nostre país. 

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 

  

7.2 Prec presentat per la CUP: 

  

Demanem a l’equip de govern que vetlli perquè el jardí interior dels habitatges de protecció 
oficial dels Frares estiguin nets de males herbes. Actualment, les herbes són més altes que els 
bancs que hi ha per seure. 

La regidora Sra. Real diu que Demanem a l’equip de govern que vetlli perquè el jardí interior 
dels habitatges de protecció oficial dels Frares estiguin nets de males herbes. Actualment, les 
herbes són més altes que els bancs que hi ha per seure. 

Aquesta promoció de pisos, és com qualsevol altra de protecció oficial del municipi. És 
obligació del veïnat i de cada comunitat tenir aquest espai en bon estat. 

 De totes maneres i com l’Ajuntament hi té cedits 9 pisos a la zona, el passat 10 d’octubre, jo 
mateixa vaig  parlar amb el Sr. Albert Toledo, Director de Promoció de l’Habitatge de 
l’Agència de l’habitatge de Catalunya. 

El senyor Toledo es va comprometre a enviar-hi personal de manteniment de l’agencia, per fer 
una valoració de la zona i informar-me’n. 

Quan ho faci, si el seu grup ho vol li faré saber. 

  

7.3 Precs  presentats per ICV: 
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1.- Demanem al govern que tingui cura i controli a qui té la responsabilitat de 
l’enllumenat públic per tal de que els horaris s’adaptin a aquesta època de I'any, en que 
els dies son més curts. Ara s’apaguen quan encara és negra nit o no s’encenen quan és 
fosc. 

  

L'alcalde Sr. Fors recull el prec  

  

2.- Demanem al govern, que tal i com es va comprometre en el darrer Ple, faci arribar 
a aquest grup municipal la documentació tramesa a la Generalitat entorn a les 
al·legacions que s'han presentat contra la resolució publicada al DOGC del 2 de juliol, 
pel que fa al finançament dels Fons Feder per al cobriment del Rial del Bareu dotada 
amb 260 mil euros per presentar-se fora de termini. 

  

L'alcalde Sr. Fors recull el prec i diu que els hi donarà la documentació. 

   

3.- Demanem al govern que defineixi el seu posicionament pel que fa al funcionament 
de l’aplicatiu Community de compartir documentació en xarxa, pel poc ús real que se li 
està donant i pel cost que suposa a les arques municipals. 

  

El tinent d’alcalde Sr. Acero diu que Aquesta eina és utilitzada per més usuaris a banda dels 
regidors i regidores. Certament en les darreres setmanes s'han ampliat les funcions del 
programa ABSIS i alguns processos que fins ara es realitzaven amb Comunnity, ara es fan amb 
ABSIS, per aconseguir una major integració. En conseqüència ja fa uns dies que aquest regidor i 
el tècnic municipal d’informàtica estem revisant l'ús que fa el personal laboral i veure si hem de 
redimensionar l’eina. 

 

Al ser un sistema de subscripció el podem modificar, reduir o substituir per un altre eina, en 
virtut de les necessitats de cada moment. 

  

4.- Demanem al govern, per Ies dates que ens trobem, que agilitzi Ies reunions que 
habitualment s'han dut a terme amb els grups de l’oposició per presentar el projecte 
d’ordenances fiscals, taxes i preus públics, com també el de pressupostos per al 2014. 

  

L'alcalde Sr. Fors recull el prec 

  

PREGUNTES 

  

7.1 Preguntes presentades per ERC: 

  

1.- Quina repercussió té en nombre d’usuaris la sala d’actes de la biblioteca en aula d’estudis 
universitaris? 
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La regidora Sr. Mir diu que Interpreto que el què em demana son dades numèriques dels 
usuaris que han utilitzat l’aula d’estudi? Independentment de si ha estat ubicada a la sala d’actes 
de la biblioteca com a dins mateix de l’edifici, com ho hem fet la darrera vegada. 

 

Pel què fa el mes de desembre de 2012 i gener d’aquest any, la setmana que menys joves han 
utilitzat l’espai és un total de 7 persones, i la setmana que ha estat més concorreguda, hi hagut 
un total de 42 joves que han passat per l’aula d’estudi.  

I durant els mesos de Maig i Juny, la setmana menys utilitzada ha estat la última de Juny que hi 
van anar 4 persones i en canvi la darrera de Maig i les dues primeres de Juny, hi va haver una 
assistència d’entre 25 i 39 joves. 

 

Li faig entrega de l’excel que tenim elaborat amb les entrades i sortides d’assistència diària. 

Tot i així, les dades son numèriques i a mi personalment, no és que m’importin massa. Des del 
govern creiem en donar oportunitats als joves a través de serveis com aquest. Això és el 
nostre objectiu. Tant de bo aquest servei s’hagués implementat anys enrere. Molts joves ho 
haguessin agraït. 

 

Comentar només, que amb la biblioteca i la regidoria de joventut estem estudiant en base 
aquestes dades, el temps més utilitzat pels estudiant i adaptant horaris a les necessitats d’ells, 
per la nova temporada d’estudi d’aquest Nadal. 

 

2.- En quin punt es troba l’ampliació i reforma del teatre principal? 

  

L'alcalde Sr. Fors diu que fa pocs dies vam mantenir una reunió amb la junta del teatre , i am 
quedar que ara ells tindrien una reunió amb els socis de l’entitat per decidir que volien que 
féssim 

  

3.- En els últims dies han aparegut unes fletxes de color vermell pintades en els plataners 
monumentals de la Riera, i a d’altres indrets. Ens pot aclarir el govern municipal què són 
aquestes fletxes? 

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que no es cap actuació municipal  i no tenim cap incidència 
policial que indiqui d'on provenen 

  

4.- Ha passat un mes i mig des que el govern va presentar les al·legacions a la Generalitat per 
la presentació fora de termini del fons FEDER. N’ha obtingut resposta el govern municipal? 

  

L’alcalde Sr. Fors diu que encara no hem rebut desposta, tenen temps fins el 8 de novembre 

  

5.- En quin estat es troben les negociacions per l’adquisició de les Clarisses? En aquest sentit, 
l’empresa privada que presumptament l’adquirirà continua pretenent construir un hotel a la 
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plaça Lloveras? De ser així, quina és la postura del govern municipal? Què pensen fer amb la 
caserna de la guàrdia Civil? No és més fàcil construir en aquesta parcel·la aquest hotel?  

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la compra de les clarines es un tema privat 

El Pla General des de la seva aprovació inicial manté la plaça Lloveras com zona edificable i la 
guàrdia civil com espai verd. En aquest sentit es mantenen els mateixos criteris de consens 
entre tots  els grups aprovats per Ple l’any 2011  

  

6.- Fa uns mesos el govern ens va dir que s’estava plantejant la possibilitat de dotar d’un espai 
públic on els gossos de la vila poguessin anar sense corretja, tal i com demanen des de fa temps 
els propietaris de gossos. En quin estat es troba aquest projecte?  

  

La regidora Sra. Real diu que el govern el que va dir amb exactitud va ser que adaptaríem uns 
espais perquè els gossos puguin accedir i passejar amb els seus propietaris.  

Ja els hi dic des d’ara que l’ordenança de tinença d’animals prevaldrà en aquests espais. Per tant 
això de “sense corretja” li asseguro que la regidora no ho ha dit. 

Aclarit això,el meu company regidor de la brigada li respondrà a la seva pregunta.  

  

7.2 Preguntes presentades per la CUP: 

  

1.- Qui és el responsable de vetllar perquè el carrer de la Perera es talli durant les entrades i 
sortides dels centres escolars del Rial del Bareu? 

  

La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que els responsables són la policia. 

 

El regidor Sr. Caldeira pregunta per què al col·legi de la Presentació sempre hi ha la Policia.? 

La tinent d'alcalde Sra. Quintero respon que el motiu pel qual el col·legi de la Presentació 
sempre estan a l'hora i el carrer de la Perera en ocasions no, és perquè a la Presentació va la 
policia de barri, que és uns de dels seus treballs diaris, i al carrer de la Perera va la patrulla que 
en ocasions tenen altres actuacions que poden fer que vagin més tard o bé que no hi puguin 
anar, 

   

2.- El divendres passat, via premsa, ens assabentàvem que l’Ajuntament ha adquirit una nova 
màquina escombradora. La CUP volem saber quin cost té i qui l’ha pagada? 

  

El regidor Sr. Almansa diu que ha tingut un cost de 119.669 € i l'ha pagada l'Ajuntament. 

  

3.- En el ple passat, la CUP preguntàvem a l’equip de govern quan es buidaven les paperers del 
polígon Valldegata ponent. En aquell moment, encara no estava recepcionat. Ara sí. I les 
papereres continuen plenes. Cada quan es buiden, i amb quina periodicitat, les papereres dels 
polígons Valldegata ponent? 
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El regidor Sr. Almansa diu que ha estat un error del servei. Les recollirem els dilluns i 
divendres.  

 

  4.- Per conèixer tots els actes relacionats amb la 18a edició del Calamarenys hi ha un web de 
consulta amb un domini .com. 

Quina empresa ha fet el web? 

Quin cost té per l’Ajuntament?  

Perquè no s’utilitza el web municipal per fer-ne la promoció? 

  

El regidor Sr. Pascual diu que L’any passat el grup d’Iniciativa ja va fer una pregunta similar, 
doncs el web existeix des del 2012 i també es va interessar pel tema. Es va decidir optar pel 
.com ja que es una web comercial i això facilita la correcte classificació per part dels cercadors, 
sempre buscant optimitzar la visibilitat. 

  

L’empresa que va fer el web es Arenys Innova. El cost total que té la web per aquesta edició es 
de 220 €+IVA (inclou actualització de textos, el domini calamarenys.com, i l’hostalatge bàsic 
compartit durant 1 any), i no té cap cost per l’Ajuntament doncs aquesta quantitat es paga a 
través de la subvenció que dona la Diputació de Barcelona per a la realització d’aquest 
esdeveniment gastronòmic. De fet, cal dir que aquesta edició, gràcies a aquesta subvenció, al 
patrocini d’una coneguda marca cervesera catalana i a la col·laboració dels restaurants de la 
vila, el cost per l’ajuntament de tot el Calamarenys ha estat de 0 €. 

  

Sobre perquè no s’utilitza el web municipal per fer-ne la promoció. De fet s’ha utilitzat, però 
una cosa no substitueix l’altre, sinó que la potencia. El web municipal es institucional, no 
comercial. De la mateixa manera que s’ha donat un tractament específic per la web de turisme. 
Des del punt de vista de la comunicació turística es molt més eficient, doncs el visitant no ha 
d’anar buscant a la web institucional el que li interessa en mig de documents de plens i tràmits 
online municipals. Hem seguit estricament un criteri comercial. La web ha fet que puguem 
tenir presencia online de l’esdeveniment també en anglès i en castellà, doncs l’idea era i es 
exportar la marca Calamarenys i el producte del calamar d’arenys a l’exterior, i vam creure 
que el més oportú era via online mitjançant una web pròpia. Entre futures millores per 
properes edicions, la nostra idea es també fer-la en francès per atraure un públic que aquest 
estiu ha estat molt important en el total de visites rebudes a l’oficina de turisme. 

  

5.- El Govern de la Generalitat ha fet públic que s’acabarà la variant de Valldegata amb data 
final fins a 2017. El que també sabem és que no ho pagarà la Generalitat sinó la concessionària 
de l’autopista. L’equip de govern té alguna informació sobre si hi haurà alguna contraprestació 
pel cost de l’obra i que afecti als arenyencs? 

  

L’alcalde Sr. Fors diu que no tenim constància que hi hagi cap contraprestació, el que sabem es 
que s’abarateixen els peatges cap a Barcelona, i cap a Calella q ara es gratuït no tenim  noticies 
que s’en posin 

   

6.- A finals de setembre el primer equip del Barça de bàsquet es va entrenar tres dies al 
Pavelló Municipal. D’aquest fet, la CUP volem saber si: 
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Es va informar als clubs afectats en aquest marc horari? 

Se’ls va donar alguna solució alternativa? 

L’Ajuntament ha cobrat quelcom per l’ocupació d’aquests espais municipals? 

  

El regidor Sr. Almansa diu que es va informar als presidents del club els dijous a la tarda. 

Se li va donar a tots els clubs afectats una alternativa als patis dels col·legis. 
L’Ajuntament no ha cobrat a canvi de que hi hagués una jornada de portes obertes. 

  

7.- L’equip de govern té pensada alguna campanya de sensibilització i sanció per netejar les 
voreres de la vila de defecacions i orins de gos? 

  

El regidor Sr. Almansa diu que des de que va començar l’any s’han multat a una cinquantena de 
persones per no recollir defecacions, a més s’han penjat bans informatius i a les platges s’han 
col·locat cartells. 

Als mesos d’estiu, a més, s’han baldejat amb llegiu les cantonades més afectades. Tenim un 
problema amb l’incivisme. 

  

7.3 Preguntes presentades per ICV: 

  

1.-  Preguntem novament al Govern si han avaluat la posada en funcionament del camins 
escolars en funció dels horaris, els recorreguts i els hàbits que fan els alumnes en relació amb 
els camins escolars? 

  

La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que tinc la valoració de la policia, que és positiva, 
n'obstant això el pròxim dia 23 a les 18.00 hores tenim el Consell municipal escolar que es 
tractarà el tema i podrem fer una valoració més amplia. 

  

2.- Preguntem al govern quina amb quina periodicitat es netegen els carrers d’Arenys , sobre 
tot d’alguns que queden allunyats de la Riera, lluny del nucli urbà, però que també son carrers 
de la nostra vila com els altres. Veïns del Pla dels Frares, o d’urbanitzacions com la de Portimar 
o el Mal Temps, ens ha fet arribar les seves queixes per la poca o nul•la freqüència de neteja 
que s’hi porta a terme. 

  

El regidor Sr. Almansa diu que hi ha un calendari fet en que posa la periodicitat de vegades que 
es netegen els carrers segons el volum de gent que hi passi freqüentment. Fins ara no ho hem 
pogut fer ja que ens faltava el personal i maquinaria per fer-ho. Ara que ja ho tenim ho 
començarem a fer. 

 

3.- Preguntem de nou al govern, i no ens cansarem de fer-ho si hi ha novetats en el projecte 
de carril-bici integral que ja fa mesos se’ns va informar que es faria des de la Diputació de 
Barcelona?, s'ha fet alguna gestió més en aquest sentit? 
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La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que jo tampoc em cansaré de contestar-li que demanarem 
un projecte a Diputació el pròxim 2014, ja que ens van denegar fer-lo aquest any. 

Es podria demanar un projecte, però jo no destinaré cap euro a fer un projecte pel carril bici ja 
que no és una prioritat. 

   

4.- Hem pogut constatar que s'ha posat en marxa el servei de policia de proximitat, la qual 
cosa celebrem, però no hem notat cap millora pel que fa a posar ordre al tràfic i a la mobilitat. 
Veient que es continua estacionant erròniament sobre el carril-bici i també a les rotondes de la 
riera, sobretot la del davant del carrer de I'Olivar amb molta permissivitat. Quantes sancions 
s'han posat durant aquest any a aquests vehicles mal estacionats que impossibiliten la circulació 
pel carril-bici i també per les rotondes? I es pensa posar en marxa alguna mesura addicional 
per tal de resoldre aquest problema? 

  

La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que li agraeixo la celebració del servei de policia de barri 
que tenim a la nostra vila, també es celebrat per molts veïns,i  per tots els  comerços 
d’Arenys,  que tenen  a la policia molt més propera que fins ara.  

Però no té res a veure una cosa amb l’altre,  policia de barri no s’encarreguen del trànsit , (que 
no trafic), 

 

No existeix permissivitat, en aquest casos con V. intenten fer veure,  i el número de sancions 
que s’han posat els hi faré arriba perquè m’han arribat tard les preguntes, i con sempre els i 
dic, si necessiten informació que depengui d’algun tècnic de l’Ajuntament m’ho demanem 
abans,  

 

Però no es pot avaluar la feina policial pel numero de denúncies, ja que en molts molts cassos 
la policia es dirigeix a aquest vehicle que marxen en el moment que se’ls avisa, i el que no faré 
es posar quatre policies tot el dia vigilant el carril bici, ja que hi ha moltes altres zones d’arenys 
que necessita la vigilància policial,  

  

A la pregunta de si es pensa posar en marxa alguna mesura addicional per resoldre aquest 
problema,  Jo proposo canviar d’ubicació el carril bici, per això les meves ganes de que 
diputació ens faci aquest informe de un nou carril bici.  

  

5.- Al PIe del mes de setembre, vam preguntar pel compromís adquirit amb la Brigada de 
donar continuïtat al reten del servei, una vegada acabat l’efectiu del 21 de juny fins al 21 de 
setembre. 

La resposta del regidor Almansa va ser que es trobaven en plena negociació que hauria de 
quedar tancada abans d’acabar al mes. Preguntem al govern si s'ha fet efectiva aquesta 
prolongació del servei fins a finals d’any i si es mantindrà la pròrroga l'any vinent. 

  

El regidor Sr. Almansa diu que Fins a final d’any no ho hem pogut fer ja que el pressupost no 
ens arribava. Ara bé, com és d’interès de l’ajuntament i del personal seguir fer-ho ho 
estudiarem per posar-ho en marxa al 2014. 
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L’alcalde Sr. Fors diu que tenim els diners per aquest any, però com que no podem garantir de 
moment que n’hi hagin per tot l’any que be, vam decidir que no tenia sentit començar un reten 
que no tenia continuïtat 

 

6.- Corn sigui que al registre d’entrades del mes de setembre, hi hem pogut veure el 
document emès per COMSA EMTE sabre una sol·licitud d’autorització per hipotecar la 
concessió de l’aparcament soterrani Xifré, i al registre de sortides, hi ha una resposta per part 
d’Alcaldia, demanem al govern que ens pugui explicar com s’ha produït aquesta situació i quin 
ha estat el desenllaç. 

  

L’alcalde Sr. Fors diu que COMSA EMTE han demanant hipotecar la concessió i aquest alcalde 
els hi ha dit que tenen que presentar un informe justificant la decisió i que desprès és el Ple el 
que té la potestat de decisió, no ells 

  

7.- Al mateix registre d’entrades del mes de setembre, també hi hem trobat un document que 
d’entrada ens ha sobtat, i per aquest motiu demanem aclariments. Es tracta de l’acceptació de 
la. Renúncia d’ajuts atorgats pel suport al servei menjador escoles bressol 2012 per part de 
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Vol dir això que l’Ajuntament d’Arenys ha 
renunciat a una subvenció com aquesta en els temps que vivim? 

  

La regidora Sra. Mir diu que la resposta és molt senzilla. dels ajuts de menjador bressol que 
dóna la Diputació (dins dels ajuts de XBMQ), l’any passat 2012 ens van atorgar 2634€ i només 
se’n van gastar 2234, i aquests són els diners que vam justificar . En aquest document que 
esmenta, es reflecteix la diferència que no vam utilitzar (390,00.-€). D’aquí el terme 
“renúncia”, ja que si no els pots justificar tots vol dir que renúncies a una part de diners que 
havien previst per aquest ajuntament. 

 

 Perquè van sobrar diners ? doncs perquè, primera, l’ajut arriba l’últim trimestre de curs i com 
que s’ha de donar termini per presentar sol·licituds i donar temps per fer les valoracions i es 
necessita almenys un més i mig per tot plegat això quan ho teníem tot a punt ja estàvem a 
finals de curs i  es va pactar amb serveis socials ja fa un parell d’anys que ho preparàvem pel 
primer trimestre de curs següent, que només comprèn de mig setembre a desembre de 2012, 
perquè l’ajut és per any natural i el curs va a cavall de dos anys. I segona cosa és que no ho 
demana  massa gent, tot i que la difusió es fa molt bé a través de l’escola bressol dels colors. 

 

Pensem que no tothom que té els fills a la bressol els deixa a dinar i justament molts dels que 
tenen dificultats econòmiques tenen més disponibilitat per recollir-los per dinar a casa. 

 

Cada any hi ha hagut retorn de diners per aquest concepte. M’estranya que no ho sàpiga. Crec 
que l’any passat justament és l’any que se’n van gastar més. Altres anys s’havia retornat 
l’import complet.  

I aprofito per comentar que aquest 2013 no hi ha hagut cap sol·licitud i per tant la renúncia 
que ens vingui a finals d’any o primers de l’altre serà per l’import total.  I la difusió es va fer 
igual de bé, a través de l’escola. 
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Vaig parlar personalment amb la Diputació aquest any i se’m van dir que de cara el 2014 es vol 
canviar el plantejament d’aquesta subvenció perquè això està succeint a molts municipis i veuen 
que s’ha de fer alguna cosa diferent. 

 

8.- A finals de novembre la cadena Mercadona obrirà un nou establiment a la nostra vila. La 
marca es coneguda mediàticament per la poca col·laboració que fa envers els Bancs d’aliments i 
ONG del tercer sector. Preguntem al, govern si s’ha fet alguna gestió per tal que aquesta 
empresa pugui col·laborar a la campanya que a Arenys no es llenci el menjar i pugui fer donació 
dels aliments a punt de caducar amb dignitat a l’entitat de Càrites i Creu Roja. 

  

L’alcalde Sr. Fors diu que les gestions que estem fent en aquests moments son de saber quins 
arenyencs de la bossa de treball col·loca, posteriorment parlarem d’aquests temes 

   

9.- AI Ple del mes de setembre, vam preguntar com estaven les negociacions amb les 
administracions catalanes i estatal, per resoldre de manera definitiva el problema de 
vessaments i pudors a la Riera de Sobirans. L’alcalde va respondre que el 14 d’octubre hi havia 
una reunió per avaluar les dues propostes que hi havia sobre la taula, i que caldria una dotació 
econòmica per resoldre el tema. 

Preguntem al govern, quin ha estat el resultat d’aquesta reunió i quines son les solucions 
definitives plantejades. 

  

L’alcalde Sr. Fors diu que encara no hem tingut aquesta reunió, doncs han estat convocats a 
Madrid pel dia 4 de novembre, i que segurament el dia 5 ja tindrem reunió amb ells 

  

10.-  Coneix el govern, si una vegada finalitzat el termini d’exposició publica de l’adjudicació de 
la licitació de la gestió indirecta del servei públic de recollida selectiva de residus a Arenys de 
Mar, s’ha produït alguna impugnació al procés a I’OARCC (L’Organisme Administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya)? 

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que si hi ha una empresa que ha presentat recurs. 

   

11.- A primers d'aquest mes d'octubre, l’ajuntament ha recepcionat la zona industrial de 
Valldegata Ponent. A banda de l'obertura del vial que facilitarà la sortida i I'entrada dels veïns 
de la urbanització La Victòria i del Rial Llarg amb el polígon Valldegata Draper, preguntem al 
govern en quina situació es troba la demanda d’instal·lació d’indústries i empreses en aquest 
sector de la nostra vila. 

  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que és un polígon de desenvolupament privat. Per tant 
l’administració no fem la promoció directa de parcel·les. Desconeixem la situació de possibles 
ocupacions privades 

  

8.- Mocions.- 

  

8.1 Moció suport al correllengua 2013 
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El regidor Sr. Caldeira llegeix la Moció presentada conjuntament pels grups CiU, d’ERC, la 
CUP i ICV: 

  

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja 
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en 
un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de la 17a edició del 
Correllengua. Des de la CAL, considerem que seria molt important la presentació, a tots els 
municipis i comarques, de la moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o 
d’una part dels acords proposats.  

  

CAL, Països Catalans, juny de 2013  

  

Proposta d’acord 

  

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes, 

  

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 

  

Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 

  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 

  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,  

  

I atesa la tasca feta per l’organització del Correllengua i la plataforma per la Llengua d’Arenys 
de Mar, 

  

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar reunit el dimecres 16 de novembre de 2013 
ACORDA: 

  

1.- Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de 
la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 
de la seva unitat. 
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2.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 
població nouvinguda. 

  

3.- Fer una col·laboració econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2013. El número de compte corrent per a les aportacions és el 
2100.4742.79.0200004867 

  

4.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: 
cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. 

   

Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del 
vot següent: 

  

Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 1 vot Bloc Municipal, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 
ERC 

Vots en contra: 2 vots PP,  

  

8.2 Moció presentada pel grup municipal d’ICV en el qual se adhereixen tots els 
grup municipals sol·licitant  a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-
menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat.  

  

La regidora Sra. Balliu llegeix la següent Moció:  

  

Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra vila per oferir una alimentació 
adequada, diversificada  i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant 
de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de rendes (RMI, 
prestació contributiva d’atur, Prepara...)  

  

Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per entitats 
socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la Generalitat: segons 
l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix 
cada 2 dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment 
signats com el pacte  contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses crides per part de la 
presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats 
informes elaborats per la Sindicatura de Greuges... 

  

Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era 
bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació 
laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels 
infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
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Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria: 
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret 
160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics. 

  

Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica la 
Generalitat a les beques menjador porta 3 anys congelada.  

  

Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Mar, malgrat no tenir responsabilitats competencials al 
respecte, està complementant de forma important el sistema de beques de la nostra ciutat amb 
una aportació al 2013 de 26.335 € que supera clarament la de l’any anterior (24.598,50 €). 

  

Atès que aquest curs 2013-2014 previsiblement s’incrementarà el nombre de famílies 
demandants de beques-menjador.  

  

Atès l’empitjorament de la situació social dels demandants d’aquestes beques.  

  

Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un 
enduriment de la situació exigida als usuaris per accedir al sistema de beques.  

  

Atès que aquest canvi de criteris implicaria una important reducció del nombre de beques que 
suposaria també deixar d’atendre infants que sí s’atenien el curs passat Finalment esmentar que 
aquests canvis també implicaran una pèrdua de cobertura en tant que es deixarà fora del 
sistema a gairebé la meitat de famílies que han realitzat la sol·licitud. 

 Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat el passat 4 de juliol en el sentit 
d’una major dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho 
necessiti es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries. 

  

Atesa l’evident insuficiència de l’increment de partida anunciat aquest mes de setembre per la 
Consellera d’Ensenyament de la Generalitat. Concretament aquesta s’augmentarà en 1,8M€ 
per tota Catalunya.  

  

És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS 

  

1.-  Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries adients per 
tal que es puguin atorgar pel curs 2013-2014 les beques-menjador necessàries per atendre les 
sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els 
infants en situació de vulnerabilitat. 

  

2.-Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 



 
  
 
 
  

33

El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix. L’escola pública catalana, un factor clau per al desenvolupament i el progrés de la 
nostra societat i una eina clau per la cohesió social està patint un procés accelerat de 
degradació arran de les polítiques de retallades dels governs espanyol i català que s’estan 
aplicant.  

 

Una de les problemàtiques més greu relacionades amb aquesta degradació és l’elevadíssim 
nombre de famílies que no poden accedir a les beques de menjador a causa de la retallada 
pressupostària que s’ha aplicat en aquest àmbit, privant així els infants de famílies amb menys 
recursos de l’únic àpat complet que podien fer cada dia. Així, com a la postguerra, tornem a 
ser testimonis de casos de malnutrició a les nostres escoles, amb casos d’infants que 
defalleixen al centre educatiu en horari escolar, com ja ha estat denuncià a TV3. 

 

I això passa perquè s’han establert uns llindars tan baixos per accedir a aquests ajuts que 
moltes famílies tot i necessitar una beca en queden excloses. Per exemple, en una unitat 
familiar el nivell de renda anual ha de ser inferior a 11.833,26 euros per poder accedir a la 
beca. Però malauradament per sobre d’aquest llindar hi entren tant perfils realment necessitats 
com d’altres en una situació diametralment oposada. Cal ajustar urgentment aquest llindar a 
uns criteris veritablement realistes. 

 

I cal que les beques es concedeixin a partir de la renda actual de la família, i no amb la de l’any 
anterior per així evitar que algunes famílies quedin excloses de les beques a causa del 
creixement constant de l’atur. I aquí cal recordar que moltes ajudes no són efectives a l’inici 
del curs escolar arriben tard i d’una manera incompleta. 

 

Per tot això, la CUP donem suport a la moció. 

 

Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 

   

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

  

Vist i plau                                                                    La secretària 

L’alcalde  

 

 

 

 

 

 Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 
 


