
 
  
 
 
  

  
Acta de la sessió ordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 1 
Data: 22 de gener de 2014 
Horari: de 20.00-  23.59  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 SÁNCHEZ, 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  
CATALINA VICTORY MOLNÉ – secretària   
  

  
Com a qüestió prèvia l’alcalde sotmet a votació per urgència la incorporació de dues mocions 
una contra la reforma de la Llei orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció 
voluntària de l'embaràs i l'altre per rebutjar el tancament de les emissores de la CCMA al País 
Valencià.  
Sotmeses aquestes incorporacions d’urgència a votació, s’aprova: 
Per majoria absoluta la moció contra la reforma orgànica 2/10 amb el sentit del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot Bloc Municipal, 1 de la CUP i 1 
d'ERC. 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV 
 
S'aprova per unanimitat la moció per rebutjar el tancament de les emissores de la CCMA al 
País Valencià.  
 
El president obre la sessió.  
 
1.- Aprovar actes sessions anteriors de data 20 de novembre i 30 de desembre de 
2013.- La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, dels dies 20 
de novembre de 2012 i 30 de desembre de 2013. 
 L'acta de data 20 de novembre s'aprova per unanimitat. 
L'acta de data 30 de desembre s'aprova amb el vot en contra del grup municipal d'ICV. 
 
2.- Aprovar el Pla de gestió integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona llegeix la següent proposta d’acord: 



 
  
 
 
  

  
Atès que des de la regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient d’aquest ajuntament s’ha encarregat 
al personal tècnic dels Serveis Territorials, l’elaboració d’un pla que permeti una gestió 
integrada de les platges i el litoral d’Arenys de Mar, a fi d’integrar tots els àmbits de 
desenvolupament dels espais de les platges i litoral, des d’una perspectiva ambiental, de dotació 
de serveis i activitats, i també d’acord amb la capacitat turística i de promoció econòmica que 
representa per la vila d’Arenys de Mar. 
  
Vist el Pla de Gestió Integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar, pel qual es determinen 
les finalitats bàsiques, els principis d’actuació i les actuacions que es pretenen desenvolupar de 
gestió integral a les platges d’Arenys d’acord amb l’àmbit competencial que li és d’aplicació, 
conforme el que disposa l’article 115 de la Llei de Costes, així com el marc legal que li és de 
referència. 
  
Vist el que disposa l’article 66.3 d) i l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a les 
competències municipals d’ordenació, gestió i execució, alhora que en relació als serveis bàsics 
de les instal·lacions en l’àmbit dels serveis públics. 
  
Atès que és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de les formes de gestió dels 
serveis, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 52.2 g) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
  
De conformitat amb l’exposa’t es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
  
1.- Aprovar inicialment el Pla de Gestió Integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar. 
 
2.- Sotmetre el Pla de Gestió Integral a exposició pública durant el termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació en edictes al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i al web municipal, per a la presentació de reclamacions i al·legacions si s’escauen. 
 
3.- Donar tràmit del Pla de Gestió Integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, al Departament de Costes de la Generalitat de Catalunya, a 
Ports de la Generalitat, a ADIF i als ajuntaments de Canet de Mar i Caldes d’Estrac, als efectes 
que corresponguin. 
 
El tinent d'alcalde Sr. Acero manifesta literalment el que segueix: Aquest Pla de Gestió ha 
portat una tramitació de molts mesos, s’han realitzat nombroses reunions no només del 
personal de Serveis Tècnics, com va dir el Regidor d’Urbanisme a les CCII, sinó també del 
personal de Promoció Econòmica i Turisme, incloent-hi ambdós regidors. 
  
Al febrer de 2013 el representant d’un dels dos clubs d’activitats subaquàtiques d’Arenys va 
demanar a l’Ajuntament autorització per establir una petita estació especialitzada en aquestes 
activitats en un lloc sense ús; 5 mesos després l’Ajuntament li va respondre que l’activitat 
sol·licitada no estava contemplada al Pla d’Usos i no podia ser. 
  
Entenem que l’Ajuntament no li podia respondre d’altre manera, però aquest tipus de 
situacions afecta greument a la iniciativa emprenedora. 
  



 
  
 
 
  

La proposta de contemplar en aquest Pla l’activitat d’una Estació de Nàutica lleugera neix del 
treball de camp realitzat amb els agents del Port d’Arenys en el marc del Maresme Marítim en 
el 2012. 
 
L’ordenament de les activitats esportives era també una demanda de les entitats involucrades. 
 
El plantejament mediambiental, d’ordenació de l’espai, la previsió del corredor de serveis son 
factors imprescindibles per donar un bon servei als vilatans i a aquells que ens visiten per 
temporada, dota a les nostres platges d’un valor afegit important i necessari per aprofitar 
també les oportunitats de l’activitat turística, que és la que hores d’ara ofereix ocupació 
laboral. 
  
Hi ha dues qüestions que han estat molt debatudes per part del BLOC en les sessions de 
treball. 
  
La imposició d’uniformitzar el model de guingueta i el canvi de configuració de les tipologies de 
guinguetes a la platja de la Musclera. 
  
Uniformitzar el model de guingueta amb una distribució més racional de l’espai comporta 
avantatges per quant ens ha d’ajudar a prevenir discussions amb els inspectors de Costes per 
l’aplicació de criteris controvertits, com hem viscut aquesta darrers anys, especialment pel que 
fa les passeres d’obligat compliment segons les bases del concurs de fa 6 anys, però que 
entrava en contradicció amb alguns criteris de Costes. 
  
La part negativa és que el nou model suposa una inversió de 90.000 € per part dels nous 
concursants, quan una bona part d’ells ja van fer una inversió important en el seu dia per 
adequar-se als criteris de qualitat exigits per l’Ajuntament aleshores, inversió que en molts 
casos no s’ha amortitzat. 
  
  
Aquesta proposta d’uniformització penalitza a aquells que en el seu dia si van fer l’esforç 
inversor en fer una guingueta de qualitat i que ara es vulguin tornar a presentar, ja que se’ls 
obliga a començar de zero. 
  
No estan els temps per llençar alegrement les inversions fetes fa 6 anys.  
La resposta d’Urbanisme ha estat mantenir aquest criteri, però compensar-lo amb 4 
prorrogues anuals, així com una ampliació de la temporada. 
  
Des del BLOC ens hem posat en contacte amb els representants de l’Associació de 
Guinguetaires per analitzar les diferents propostes del Pla de Gestió, ho remarco perquè en 
cap cas s’ha parlat de les bases del concurs, son dues coses molt diferents. 
  
L’Associació veu acceptable la proposta de nova planta de les guinguetes amb la inversió 
inherent, atès que el document que avui es porta a aprovació recull que les concessions seran 
per un període de sis temporades, prorrogables d’any en any fins a un màxim de quatre 
temporades més, amb un total de 10 anys. 
  
L’altre qüestió debatuda son els canvis a la platja de la Musclera, on teníem fins l’any passat 3 
guinguetes de 120 m2 i ara passaran a una de 60, un altre de 80 (amb cuina) i una de 120 m2. 
  
La de 60 ja s’ha materialitzat aquest estiu de 2013, atès que la reculada de sorra obligava a 
aquesta guingueta a estar molt propera als habitatges i generava un conflicte de convivència, 



 
  
 
 
  

aquest estiu ja es va traslladar al concessionari a la platja del Cabaió i en el seu lloc original ha 
hagut un quiosc de refrescos i gelats de 60 m2. 
  
La segona guingueta, la passen a 80 m2 enlloc dels 120 m2 actuals per motius també de la 
reducció de sorra, tot i que des del BLOC MUNICIPAL no ho hauríem reduït en aquest Pla, ja 
que el lloc per fer-ho és el concurs i el Pla d’Usos, que es poden adaptar segons les 
circumstàncies del moment. 
  
Insisteixo de nou en que tota aquesta qüestió aparentment de números té repercussions en 
l’activitat econòmica i per tant, l’ocupació. No és una qüestió menor en els moments actuals. 
  
Per tant, un cop incorporats els ajustos que demanàvem, parlat amb els representants actuals 
del sector, ateses les condicions físiques i mediambientals dels espais, el benefici que suposa 
com a millora de l’atractiu turístic, creiem que és important comptar amb una planificació a 
llarg termini de la gestió de les nostres platges. 
  
El vot del BLOC MUNICIPAL serà favorable. 
    
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la Cup manifesta literalment el 
que segueix: Sobre el punt que es porta a votació, la CUP volem fer un seguit d’aportacions i 
comentaris pel debat. Aquestes aportacions les dividirem en dos blocs, atès que el que es 
proposa sobre l’àmbit de sorra de la platja, pensem que tot i millorable, -especialment si 
parlem de la 3a platja- doncs tot i això és millor que el que ara tenim, i, en canvi, pel que fa a 
les parts urbanitzades o per a usos no naturals hi ha aspectes prou importants que no 
compartim i que sens dubte han condicionat el sentit del nostre vot. 
  
Sobre l’àmbit de sorra, pensem que és important recuperar i fomentar la centralitat de la zona 
de platges com a espai d’oci i d’esbarjo de la vila. Durant molts anys, en part arran de la 
desconnexió entre la vila i la franja costanera –cal recordar que hi ha una via i una carretera de 
primer ordre que separen el nucli urbà de la platja-, doncs durant molts anys la platja ha estat 
un espai d’ús estacional on amb poc més de 2 mesos hi havia un forta concentració d’activitats 
i un fort impacte humà. 
  
Per tant, és important fomentar l’espai per fer activitats esportives així com d’oci per tot l’any. 
I és important, com bé reflexa el projecte, a les 4 platges. I és rellevant perquè de les 4 platges 
(la 3a o del Cavaió, la primera o de la Picòrdia, la de les roques del Lluc i la de la Musclera), 
doncs de les quatre platges, dues estan als extrems del terme i, amb aquest pla, el que estem 
fent és dotar d’equipaments zones de la perifèria de la vila que massa sovint estan deixades de 
la mà de Déu. 
  
I també és important la proposta perquè fomenta un oci saludable, que directament suposa, a 
la llarga, un estadi en costos sanitaris. 
  
Pel que fa a la recuperació mediambiental de l’espai, atès que es va deixar perdre el projecte 
inicial de recuperació de la platja del Cavaió que era molt més agosarat ecològicament parlant, 
doncs ens sembla interessant i positiu, si més no a hores d’ara, l’ordenació que proposa el pla. 
Positiva l’ampliació allà on no existeix i important la consolidació on ja s’està fent. Per la CUP, 
recuperar mediambientalment un espai és dignificar-lo per restablir allò que s’assembli més al 
seu estat original. Així, pensem que és important actuar a les desembocadures dels rials 
repoblant-los amb espècies vegetals autòctones i ens sembla d’especial interès recuperar la 
desembocadura de la riera atesa la seva centralitat i que això pot esdevenir un espai verd urbà. 
I ara que parlem de recuperacions, esperem que s’exigeixi a Ports de la Generalitat que pagui 



 
  
 
 
  

la destrossa que ha fet quan ha agafat les roques de l’espigó per traslladar-les a Blanes. Les 
rodes dels camions han escapçat, mai m’és ben dit, de soca-rel el projecte ja consolidat de 
vegetació dunar a la desembocadura del Bareu. En aquest sentit, demanem la reposició de les 
plantacions i la restauració del terreny fent un reperfilat i sembrant-hi per tal de recuperar 
l’estrat herbaci existent. 
  
Tot el que sigui atenció i respecte als ecosistemes autòctons i a la naturalització del  paisatge, a 
la CUP ens sembla bé. Però, és clar, per no desvestir un sant per vestir-ne un altre, i tal com 
vam comentar al ple de pressupostos, ens sobta aquestes mesures de preservació 
mediambientals quan als pressupostos de 2014 hi havia una partida de més de 139.000 euros 
per pagar la màquina encarregada de planxar la platja allà on ningú s’hi posa i no s’embruta. Per 
tant, la pregunta és ben clara: en què es queda aquest equip de govern, amb la recuperació 
mediambiental o amb la màquina que per allà on passa, com Atila, no hi creix res? Els demanem 
que acotin els espais a protegir, per la màquina, però també pels usuaris de la platja que, sense 
cap mala intenció, si no se’ls informa dels espais delimitats, trepitjaran allò que s’està 
recuperant i no és mala herba. Comentem això perquè de moment la inversió per marcar amb 
estaques i corda l’espai a protegir, a hores d’ara no hi és. I, alhora, replantegint-se altres 
sistemes manuals de neteja. Si ho fem, fem-ho bé! 
  
Pel que fa al segon bloc, la part que presenta altres usos més enllà del natural o de lleure, 
sobre tot allò que fa referència als accessos i els aparcaments, aquí la CUP, en coherència amb 
la nostra visió de la vila i la seva mobilitat, aquí sí que hi ha aspectes que no entenem perquè 
no queden prou reflectits en el pla i tenen un fort impacte mediambiental negatiu. 
  
Sobre l’aparcament, només a la 3a platja s’hi contemplen 800 places: una xifra que no 
compartim ni la CUP ni la llei de Costes. Aquí, cal aclarir que la CUP entenem la platges com 
un patrimoni i que això és un atractiu pel poble d’Arenys però també un reclam turístic. Per 
tant, és normal que ens visiti gent de fora d’Arenys, especialment de la conurbació barcelonina 
i el Vallès, que vol gaudir de les platges. I, malauradament, molta gent ens visita amb vehicle 
privat. I, per tant, mentre no hi hagi un canvi de model de mobilitat caldrà habilitar espais com 
a aparcament. I a la nostra vila, com sempre que es parla d’aparcament, sempre topem amb 
COMSA, l’empresa que té tot el monopoli de l’aparcament a la zona pública. La zona del port 
podria ser un gran aparcament per qui vol accedir a les nostres platges i ve de fora; sí, és clar. 
Però tan clar és això com que si ho volen fer, hauran de pagar. Altre cop s’evidencia que a la 
vila tenim greus problemes d’aparcament, que a més és majoritàriament a l’espai públic, que 
s’ha de pagar i que, com passa sovint, qui paga els plats trencats és el medi ambient. Ens podem 
imaginar una tercera platja per als vianants i banyistes, sense cotxes? La CUP sí, però cal 
voluntat per canviar la gestió de l’aparcament de la vila. I aquí afegim que tenim molts dubtes 
sobre si el turisme que ve a les nostres platges, bàsicament a les no urbanes, no ens enganyem, 
reporta econòmicament algun benefici per la vila, a banda de a les guinguetes, i normalment en 
horari nocturn. 
  
Un altre aspecte per disminuir l’accés amb transport privat és que hi hagi uns bon passeig per 
qui hi vulgui anar a peu des de l’àrea urbana. Pel que fa al Cavaió això queda resolt en el 
projecte; però no actualment que és debades ja que hi ha connexió però en condicions 
deficitàries per la comoditat, la seguretat i el confort visual dels vianants. No és agradable 
passejar enmig d’un descampat on sovint hi ha conflictes entre vianants, esportistes i 
conductors. I d’altra banda, cap a Caldes des de la 1a platja, la situació tampoc és millor. El 
camí de Mar és un projecte inacabat pendent de subvencions que mai arriben. És un camí que 
encara no té resolt com connecta la platja de les roques del Lluc amb la Musclera (TYPSA 
TECNOMA 2005) doncs la platja està amb clara regressió i el pas per la sorra de la platja, 
massa sovint està esborrat. I relacionat amb el camí de Mar, hi hem perdut un accés, el pas de 



 
  
 
 
  

l’estació cap a la platja, en què altre cop algú ha decidit pel poble d’Arenys. En la redacció del 
pla no queda prou clar. I si a les platges hi volem accedir amb bicicleta, tot i que en el projecte 
es contemplen aparcaments per aquest tipus de vehicle, de què serveix tenir un aparcament si 
el carril bici que connecta la vila per la Riera amb la platja està escapçat a la part alta i esdevé 
una cursa d’obstacles a la part baixa? Volen dir que no comencen la casa per la teulada? I, 
finalment, la possibilitat d’accedir-hi amb transport públic ha de millorar pel que fa a la 
freqüència així com que caldria habilitar parades de bus, o de carrilet. I això tampoc ho hem 
sabut veure al projecte. També, respecte al bus, estaria bé que hi hagués una parada a l’estació 
que apropés a qui ve de fora a les platges no urbanes. I fins i tot, que hi hagués una oferta de 
bitllet integrat amb RENFE. Tot això són idees que lliguen amb la mobilitat, però també amb el 
turisme, i que seria bo aprofitar. 
  
I per acabar la intervenció d’aquest segon bloc, i ateses les mancances que hem valorat, de la 
lectura del Pla s’evidencia que Arenys també requereix d’un Pla de mobilitat ja que en aquest 
cas condiciona l’accés a les platges, però també, en un altre ordre de coses, el comerç de 
proximitat o bé els itineraris escolars, per posar alguns exemple. 
  
I finalment, com massa sovint passa en altres temes, la competència sobre l’espai costaner 
municipal és de l’estat. Però, en canvi, l’administració de la gestió és de la Generalitat. La 
Generalitat, doncs, no deixa de ser allò que en termes empresarials s’anomena una 
subcontractació. Altra vegada visualitzem que aquest país i els municipis que el formem estem 
lligats de peus i mans d’un estat que dia rere dia ens retalla competències. Contra aquestes 
polítiques, la millor medecina, sens dubta, serà la Independència. 
  
Amb totes aquestes aportacions i valoracions, pensem que les voluntats del Pla són bones en 
alguns aspectes que li desconeixíem a aquest govern. La protecció i recuperació del patrimoni 
ecològic i paisatgístic, un dels valors que ens diferencia de la resta de municipis de la comarca, 
per la CUP és molt important i valorem molt positivament. I, alhora, que s’ordeni allò que en 
podríem anomenar el pulmó arenyenc i se zonifiquin els usos també és important. Però les 
voluntats no van enlloc si no van acompanyades de realitat que, en aquest cas, això vol dir 
diners. És bo que es vagin tancant temes, però també és interessant que l’aplicació d’aquest pla 
pugui ser possible a curt termini. Però això costa diners; en costa tants que ni l’equip de 
govern sap el cost total del projecte.  
  
Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP, atès que nosaltres no l’haguéssim fet així i que, 
alhora, el nostre vot no és imprescindible per l’aprovació del Pla, el sentit del vot serà 
l’abstenció. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d'ERC manifesta literalment el 
que segueix: L’any 2007, ERC va tenir la sort de tenir delegada la regidoria de Medi Ambient, 
en la que s’englobaven les platges del municipi. El regidor d’aquell moment era en Quim 
Ponsarnau qui va creure des del primer moment en què Arenys s’havia d’obrir definitivament 
al mar, al ser un municipi amb el privilegi de gaudir de gairebé 4 km de costa. Per aquest motiu 
va constituir la Comissió Tècnica de Platges per poder treballar entre tots els tècnics 
municipals que tinguessin alguna incidència a les nostres platges. Des del primer moment, tots 
aquests tècnics es van bolcar en el projecte, participant activament en cada una de les 
propostes. Una de les fites que vàrem aconseguir i per tant un dels objectius que ens vàrem 
marcar en aquelles Comissions de platges va ser aconseguir la bandera blava i el distintiu EMAS 
de qualitat mediambiental. L’objectiu no era en sí mateix aconseguir aquestes distincions sinó 
transformar les platges per a que tots els arenyencs les poguessin gaudir tant a l’estiu com a 
l’hivern. Quan en Quim Ponsarnau va deixar l’acta de regidor, jo mateixa vaig ser la titular de 
la regidoria de Platges i vaig continuar amb el mateix esperit de transformació de les nostres 



 
  
 
 
  

platges, sempre amb la inestimable ajuda i empenta del tècnic de Medi Ambient. Haig de dir 
per ser justa que tot el que ha aconseguit en els darrers anys Arenys a nivell mediambiental ha 
estat gràcies a la seva gran feina i tenacitat.  
 
Des d’aleshores han estat moltes les coses que s’han fet a les platges, actuacions sempre 
pensant en el gaudi dels arenyencs, que ens han posat sempre al capdavant dels municipis de la 
franja litoral, inclús dels més grans, dels més turístics i dels que tenen molt més pressupost. 
Arenys no tenia res a envejar a Vilanova, Salou, Badalona... I aquesta feina, es va veure moltes 
vegades recompensada per les felicitacions rebudes per part dels directius de l’Agència 
Catalana de l’aigua.   
 
Entre d’altres volem destacar les següents: 
 
- Recuperació del Rial de la Serp, amb totes les reticències que vàrem haver de patir per part 
de les persones que aparcaven el cotxe gairebé al bot de l’aigua, però ara estic segura que 
ningú tiraria enrere 
- Recuperació del Rial del Bareu 
- Recuperació de la flora autòctona de la platja de la musclera i del Cavaió, en espais protegits 
- Reordenació de la Musclera 
- Banderes blaves 2009-2010 i 2011 
- Certificació del distintiu EMAS de gestió mediambiental 
- Neteges del fons marí 
- Tancament rera platges amb tanques de fusta i corda marinera 
- Recuperació platja de les Roques d’en Lluc 
- Dignificació de la desembocadura de la Riera 
- Plantació de pinetons i tamarius al rera platja de totes les platges amb l’inestimable ajuda dels 
nens de l’Escola Joan Maragall i l’Escola Sinera 
- Realització de la iconografia de les platges 
- Illes de recollida selectiva a les platges i a les guinguetes 
- Protocol d’emergències de les nostres platges pioner a tot Catalunya, etc 
I encara faríem moltes i moltes més coses que faríen de les nostres platges un referent a 
Catalunya a nivell mediambiental, però tot arribarà i ho farem. El que es porta avui a aprovació 
és un bon punt de partida, o més ben dit una recuperació del que s’havia estat fent entre el 
2007 i el 2011 a les nostres platges. Aquest document té el nostre esperit, el que ens 
reconforta, però no per qüestions de que sigui la continuació del nostre projecte, sinó perquè 
és la continuació de l’objectiu que Arenys tingui les millors platges de Catalunya.  
  
Però ens preocupen vàries coses: S’ha parlat amb tots els agents que intervenen a les nostres 
platges? El govern s’ha reunit amb ells per explicar-los aquest projecte? S’ha parlat amb els 
guinguetaires? S’ha començat a redactar el nou plec de concessió de les guinguetes que va 
finalitzar l’any passat? Ens donarà temps de fer una nova adjudicació amb els nous criteris 
estètics? Els donarà temps als guinguetaires?  
  
En el pressupost 2014, hi ha partides destinades al desenvolupament d’aquest pla? O només es 
tracta d’un pla que després no es pensa executar?  
Entrant al detall en el projecte, ens preocupa la dualitat d’aules del mar i el litoral, donat que 
actualment l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’ha gastat l’any 2013 15.000.-€ per fer una aula 
destinada al Pesca Turisme, i l’any 2014 també ho doten amb 12.000.-€.  
Tenen previst com es gestionarà tot el relatiu als esports nàutics? Serà una concessió? Ho farà 
el propi Ajuntament, ens ho permetrà costes? S’ha parlat amb el Club Nàutic qui amb el Pla 
Especial del Port sembla ser que té intenció de fer el mateix a la platja de la Picòrdia?  
 



 
  
 
 
  

Sobre el servei d’instal·lació i manteniment de l’equipament bàsic de les platges que segons el 
pla s’ha de realitzar el 2014, han començat a redactar el plec? Hi ha projecte?  
 
En definitiva, tot i aquests dubtes, ERC considera que es tracta d’un pla que si s’executa farà 
que les nostres platges siguin un referent a nivell mediambiental, i per això votarem 
favorablement.  
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d'ICV manifesta literalment el que 
segueix: Avui es porta a ple l’aprovació del Pla de Gestió Integral de les Platges i el Litoral 
d’Arenys de Mar. 
  
Des d’Iniciativa valorem altament el treball que s'ha ha portat a terme, per part de l'equip 
redactor de Serveis Tècnics Municipals  i de Medi Ambient, i especialment també de tots i 
cadascun dels membres de la Comissió Tècnica de Platges, que des que es va posar en marxa a 
inicis de l'any 2008, tant bona feina ha dut a terme per gestionar de manera integrada aquest 
espai natural de la nostra vila. 
  
Al Pla de Gestió Integral de les Platges i del Litoral d'Arenys que avui ens presenten per a la 
seva aprovació, hi ha molts aspectes que al nostre entendre son molt positius per les 
propostes que s'hi fan: 
  
-L'ordenació de forma coherent, racional i sostenible dels usos i la distribució de les 
instal·lacions i dels equipaments. 
  
-La integració de les diverses funcions vinculades a les platges i al litoral: els espais de lleure, els 
espais de sociabilitat, els d'activitats econòmiques vinculades al medi litoral, com també els 
educatius i culturals. 
  
-L'increment que s'aporta a les prestacions i serveis a les platges, de cara als usuaris, i la 
previsió que es fa de les necessitats presents i futures. 
  
-La consolidació de les intervencions de recuperació ambiental i paisatgística de les platges de 
la nostra façana litoral. 
  
Hi ha moltes idees aportades que aplaudim: si parlem del Cavaió: els camins permanents  
enlloc de les Passeres, la neteja més sostenible combinant la mecànica i la manual segons el 
nivell de protecció de les zones, la gran zona esportiva que es projecta a tocar del Rial de la 
Serp, l'ordenació d'aparcament com s'ha fet a la Musclera, els vials d'emergència. o l'aposta de 
platja per a públic familiar.  
  
A la Picòrdia per exemple l'aposta per a facilitar l'accés a les persones amb discapacitats, o la 
consolidació de la bocana del Bareu, tot i que n'hi ha alguna que hauríem de posar amb 
quarantena, com és la dignificació de la zona de l'espigó, quan precisament aquests dies hem 
viscut el desmantellament de tot l'indret a càrrec de l'administració competent  a l'espai com 
és la de Ports de la Generalitat. 
  
A la platja de les Roques d'en Lluc, l'abalisament que minimitza l'afectació al fons marí, la 
instal·lació d'una illa de recollida selectiva. 
  
A la Musclera, ens agrada la zona projectada al Canyadell., seguint el model del Bareu o de la 
Serp o la millora d’accessos. O l'aposta decidida per a potenciar el tram de la zona nudista. 
  



 
  
 
 
  

La coordinació amb totes les administracions implicades en els usos i la gestió de les platges, és 
també cabdal, i tot i que en el Pla s'hi contempla, ja hem vist quina poca atenció que ens fa 
Ports de la Generalitat, amb episodis com l'esmentat desmantellament de l'espigó, o a la 
regulació horària de la zona d'aparcaments a la Picòrdia, o a la implantació d'una zona blava al 
Cavaió aquest estiu sense encomanar-se a l'Ajuntament. O el cas de Renfe, que no havia de 
tancar l'estació d'Arenys i que ens ha fet un nou mur a la vila de cara al mar. Caldrà ser 
competent i defensar a capa i espasa davant Ports i Costes, Adif, Costes de l'Estat, l'ACA, i 
totes les administracions implicades. 
  
Creiem que aquest pla de gestió integral és un pas molt important per a una ordenació clara i 
racional de les platges, i que aporta una zonificació molt coherent ajustada als diversos usos 
que s'hi practiquen: esportius, de lleure, de descans, de servei, d’accessibilitat ..... 
  
Les previsions que s'hi fan de present i de futur, creiem que un pla d'aquestes 
característiques,   però  hauria d'anar vinculat a una previsió pressupostària, i d'un timming 
previst a curt, mig i llarg termini, perquè sinó pot quedar en una senzilla declaració de bona 
voluntat de planificació, però com ens ha passat a Arenys tantes vegades, amb plans, estudis, i 
projectes.... serveixen als seus inicis, però després quan s'han produït canvis de govern, queden 
com al que diem, com a declaració de bones intencions, segons les prioritats de torn. 
  
Val a dir que a la Comissió Informativa, vam demanar si més no el pla d’actuació d'inversions 
previstes per aquest any, i que ens ha estat lliurat amb tota la informació, però hi ha moltes de 
les actuacions previstes d'ordenació a curt termini que no s'hi recullen. Creiem que és un 
element a afegir en les revisions que s'hi duguin a terme. 
  
Pensem que tot i la concentració important d'usuaris, i l'oferta de serveis addicionals es fa 
durant la temporada d'estiu, el Pla passa només "de puntetes" pel dia a dia de tota la nostra 
façana marítima, pel que hauria de ser un gran passeig accessible fins a Caldes i fins a Canet. 
  
El Cavaió, cap a Canet és utilitzat durant tot l’any per centenars d’arenyencs que gaudeixen de 
la natura corrents, passejant, anant en bicicleta. I molt sovint es troben amb el mal estat dels 
rials de pas, el de la Serp o el de Valldemaria, o els nombrosos xaragais o aiguamolls que s'hi 
fan i que es perllonguen eternament. Per aquest motiu també creiem que cal un protocol 
d'actuació a l'indret en els casos de l'estat deplorable dels rials i del passeig. Sabem que les 
notícies son bones, amb l'arribada d'un ajut del PUOSC per a la neteja de la llera de les rieres i 
dels rials, però probablement, serà bó també seguir-ne més el dia a dia. 
  
Fa molts anys que en parlem, i son molts els debats que hem tingut sobre la taula, però des 
d'Iniciativa pensem que l'actual govern municipal ha deixat passar un nou tren perquè no ha 
lluitat amb fermesa pel finançament ja concedit del projecte de recuperació mediambiental de 
la Platja del Cavaió als termes d'Arenys i de Canet. Com vam aprovar a través d'una proposta 
de resolució al setembre de 2011, els grups del PSC, ICV; ERC i la CUP, creiem del tot 
necessària per al nostre municipi, i dignificar aquest indret que es pugues tirar endavant el 
projecte de recuperació ambiental d'una platja que va aconseguir el distintiu Bandera Blava, tot 
i que ja s'ha perdut,  i la ISO-14001 de Gestió Ambiental. 
  
El Camí de Mar, s'ha convertit en un espai poc accessible, interromput, malmès pels temporals, 
i fins i tot perillós perquè hi ha persones que tot i els avisos fan certs trams per la via de tren, 
o per passatges alternatius i poc segurs. 
  



 
  
 
 
  

El camí cap a Caldes, el que el Ministerio de Medio Ambiente anomena “Senda Costanera”. 
tampoc s'ha pogut aconseguir de tirar endavant tot i els anuncis amb bombo i plateret que se 
n'ha fet en diverses ocasions. 
  
A pregunta precisament d'aquest grup municipal el passat mes de setembre de 2013, vam 
rebre com a resposta del regidor de Medi ambient que s'hi havia projectat fer un espigó per 
rehabilitar l'indret i que s'evitarien els problemes cada vegada que hi havia temporals. 
  
És evident que no ens vam entendre, perquè l'actuació proposada pel nou Pla, lloable d'altre 
banda preveu el mirador de les Roques d'en Lluc, i la consolidació fins a aquest indret, i d'altres 
mesures alternatives, però no ressol el projecte compromès i eternitzat entre l'Estat i la nostra 
vila.  
  
Un dels punts també importants del pla i pel que fa a la promoció d'activitats 
socioeconòmiques és el d'unificar la tipologia de quiosc (de guinguetes, casetes de vigilància, 
punt d'informació turística..) a instal·lar a les platges, establint un disseny homogeni integrat. 
  
Pel que fa al model proposat de guinguetes, tot i que no entrarem a valorar el model específic 
perquè entendríem que és una qüestió subjectiva i tècnica, si que pensem però i ja ho vam 
expressar a la Comissió Informativa de la setmana passada, i pensant en el pla d'usos i en el 
concurs que s'ha de dur a terme de nova licitació que per als nous concessionaris serà molt i 
molt complicat adaptar-se a la inversió tant important, i amb tant poc marge de temps per 
donar sortida al concurs procés de licitació, a la concessió, fer front a la nova inversió en els 
pocs mesos vista que queda per l'inici de temporada. 
  
Des del nostre grup, hem parlat amb alguns dels actuals concessionaris, i veuen molt difícil en 
els temps que corren poder fer front de cara a aquest estiu a tot plegat en el supòsit és clar 
que sortissin com a nous concessionaris. Per aquest motiu, sembla que han posat sobre la taula 
dues opcions que creiem que seria bo que el govern considerés i fos sensible a escoltar-los 
quan tinguin a punt el plec de licitació: 
-o bé l'allargament de la concessió un any més, si no m'erro com s'ha fet a la població veïna de 
Calella, o bé ens cas que en sortissin licitats, demorar una temporada l'entrada en vigor del 
nou model per donar temps a adaptar-se a la nova inversió. Som conscient però que avui no es 
porta aquest tema a aprovació. 
  
Conscients que el Pla tirarà endavant, i que valorem molt bona part del seu contingut, el grup 
d’Iniciativa ens abstindrem a la votació sobretot, i com hem anat esmentant pels matisos que 
hem fet d’aspectes vinculats al pla, en alguns casos colaterals, però que creiem que son 
importants. 
  
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 1 ERC 
Vots d’abstenció: 1 vot CUP i 3 vots d’ICV   
  
3.- Precs i preguntes. 
  
3.1 Precs  presentats per ERC: 
  
1.- Preguem al govern municipal, que faci un esforç en mantenir més nets els carrers, sobretot 
en relació a les caques de gos, doncs és objectivable que ens els últims mesos el poble cada dia 
està més brut.  



 
  
 
 
  

  
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
  
2.- L’aparcament del tanatori i el cementiri entenem que hauria de servir pels usuaris d’aquests 
equipaments, però malauradament és utilitzat per veïns, el que dificulta que la gent que va a 
visitar els seus éssers estimats pugui aparcar. Preguem al govern municipal que es plantegi la 
possibilitat de posar un rellotge, almenys els dies i les hores que hi ha difunts al tanatori.   
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 
  
3.- El Rial del Bareu, a l’alçada d’on acaba la urbanització, més amunt de l’Escola Bressol, hi ha 
una parcel·la totalment abandonada plena de deixalles, així com un mur que sembla que pugui 
caure. Preguem al govern, que insti a la propietària de la parcel·la a netejar la mateixa, així com 
que els tècnics municipals que mirin la consistència de l’esmentat mur.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
4.- Preguem al govern municipal que estudiï la possibilitat de facilitar adhesius de residents per 
poder aparcar a la zona verda, a titulars de comerços d’Arenys de Mar.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Acero recull el prec. 
  
3.2 Precs presentats per ICV: 
  
1.- Demanen al govern que insti a l’Administració que en té les competències a senyalitzar la 
velocitat permesa en el tram de la N-II en el punt de de les urbanitzacions Les Carolines i 
Portimar I, en direcció a la vila i abans del radar ubicat al sortir del revolt prop de l’entrada del 
port. El senyal que indica el límit de velocitat a que es pot circular per aquest tram, està ubicat 
abans de les urbanitzacions esmentades. Son molts els veïns i les veïnes, usuaris de la tercera 
platja o conductors esporàdics que han estat o poden ser sancionats al no estar ben indicada la 
velocitat en aquest punt de la N-II. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
2.-. Demanem al govern que compleixi amb les actuacions que calen per fer més visibles ,i per 
tant més segurs, els passos de vianants que hi ha a la vila, especialment els que estan ubicats a 
la Riera i en els recorreguts o camins que utilitzen els alumnes per anar a les escoles. 
Demanem que es faci un manteniment més regular, que es repintin més sovint i si pot ser amb 
pintura antilliscant i fluorescent per fer-los més segurs i visibles. També caldria fer una revisió 
d’alguns d’aquest passos en alguns punts determinats i senyalitzar la zona on estan ubicats, 
sobre tot en alguns trams, amb més llum ja que alguns es troben completament a les fosques.  
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 
  
  
3.- Demanem al govern que es faci una actuació immediata a les llambordes de la Riera en el 
tram no urbanitzat de la zona de bars del davant de la rotonda de l'Olivar. La setmana passada 
hi va caure una senyora d'edat avançada, i realment, hem pogut constatar que l'indret en 
qüestió està en molt mal estat. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
   



 
  
 
 
  

 4.- Demanem també al govern, que es pugui dur a terme un repàs i arranjament de les pedres 
de l'antiga riera que hi ha als trams urbanitzats de la part baixa de la Riera, perquè n'hi ha 
algunes que han quedat descalçades, i representen un perill per a les persones que s'acosten a 
les cartelleres o fins i tot a asseure's als bancs en alguns casos.  
  
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
  
5.- Demanen a la Regidoria de Serveis que programi una acció de neteja urgent del Rial del 
Bareu i les seves lleres. I que l'actuació inclogui la retirada de les cintes de plàstic de la Policia i 
repassar el ferm. En nom dels veïns de Les Roses també us demanem que es netegi el tram de 
carrer del davant de l'antiga nau de la Brigada on s'acumula la sorra i fa perillosa la circulació. 
Els veïns també es queixen que periòdicament hi ha vidres de la nau que cauen al carrer i no es 
recullen. Enyoren les atencions que tenia aquesta zona quan hi treballaven els Serveis 
municipals.  
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
3.3 Preguntes presentats per ERC: 
  
1.- Quants robatoris en cases s’han registrat a Arenys de Mar, des de l’1 de desembre fins a la 
data d’avui? 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que un total de 4 robatoris interior habitatge, tots en la 
zona del Turó, Margarides i Bisbe Català. Possiblement  produïts la nit de cap d’any aprofitant 
la festivitat i que els propietaris es trobaven de vacances o fora del municipi. 
  
2.- Quines actuacions està realitzant l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per combatre aquestes 
delictes? 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que per part de la Policia Local s’ha incrementat la 
vigilància especialment de tarda i nit, amb passades a peu per la zona. A més de major 
presència en aquestes zones del policia de barri assignat a aquest sector.  
- S’han tingut entrevistes amb el veïnat per millorar la sensació de seguretat. 
- Unitats del cos de mossos d’esquadra estan realitzant gestions i investigacions encaminades a 
esbrinar la identitat dels possibles autors. 
  
3.- En quant a la ocupació de la caserna de la guàrdia civil, a part de tornar a tapiar les 
finestres, el govern municipal pensa fer alguna actuació?  
  
El regidor Sr. Almansa diu que s'està a l'espera del compliment del POUM. 
  
4.- Els serveis socials de l’Ajuntament tenen localitzades aquestes persones que van ocupar la 
guàrdia civil? 
  
La regidora Sra. Real diu que els serveis socials de l'Ajuntament tenen localitzades aquestes 
persones que van ocupar la guàrdia civil? 
-no va haver-hi ocupació tal i com han explicat els meus companys i per tant no es va activar 
cap protocol que necessités la intervenció de serveis socials. No vs existir incidència ni 
persones a localitzar. 
  
5.- Què pensa fer el govern municipal en relació als conflictes existents a Platja Cassà? 
  



 
  
 
 
  

La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que ja fa temps que s’estan fent moltes actuacions: 
- S’ha reforçat la vigilància de la policia local tant amb patrulles d’uniforme, més increment  de 
presència dels policies de barri, i algunes patrulles de paisà a la nit que han finalitzat amb 
denúncies administratives a algun establiment per venda d’alcohol a menors.  
- En col·laboració amb els mossos s’han fet alguns dispositius de seguretat ciutadana, en els 
qual s’han identificat a moltes persones però sense trobar res de irregular. 
- S’han tret els bancs on s’acumulaven els joves i havia queixes veïnals per sorolls i brutícia, 
millorant-se aquesta situació.  
- S’han instal·lat punts de llums per millorar la il·luminació i per tant la sensació de seguretat en 
aquesta zona. 
- S’han mantingut entrevistes amb els veïns per tal d’explicar les mesures adoptades que en 
general han estat ben acollides. 
  
6.- És cert que el govern municipal s’ha posat en contacte amb els clubs esportius per a que no 
realitzin activitats esportives els diumenges a la tarda? Per quin motiu s’ha près aquesta decisió? 
Tenen alternativa els clubs? Es pensa fer el cobriment de la pista de l’institut o bé es pensen 
utilitzar les pistes del Col·legi Cassà?  
  
El regidor Sr. Almansa diu que els clubs podran utilitzar els diumenges a la tarda per fer partits 
en el cas de que no sigui possible jugar en l’horari d’obertura de la instal·lació municipal, ja que 
sinó suposa una despesa que ens podrem estalviar.  
  
7.-  El govern municipal s’ha posat en contactes amb Ports de la Generalitat en relació  a com 
quedarà i fins quan l’espigó de la platja de la Picòrdia? Sabem quan es pensa construir el nou 
restaurant de Can Martínez? Hi ha alguna previsió de l’execució del pla especial del Port?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la previsió de l’execució del pla especial, esta 
condicionada a la iniciativa privada. 
Si hem tingut contactes amb ports de la generalitat i s’està redactant un estudi previ 
d’ordenació comercial del sector Can Martínez està adjudicat per part de Ports i estan 
negociant el finançament ( aquesta és la informació que tenim  com ajuntament ). En tot cas no 
es un procés que depengui de l’Ajuntament  
  
8.- Quines gestions s’han realitzat en relació a l’emmagatzematge de material perillós als 
terrenys de l’empresa NEW ADISA?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que s´han fet inspeccions oculars i no ens consten 
actuacions per part de altres administracions .Està prevista una inspecció tècnica en funció de 
la disponibilitat dels tècnics  
  
9.- Quin serà el procediment a seguir per tal de posar les sancions a les persones que deixen 
les bosses de brossa incorrectament? Ja tenim redactada l’ordenança de la recollida selectiva? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que mitjançant el control efectuat per la policia de barri 
  
Preguntes presentades per la CUP  
  
1.- Quan pensa resoldre l’Ajuntament el forat que hi ha a la malla que cobreix la penya del 
cementiri? És la tercera vegada que interpel·lem el govern sobre aquest aspecte. A la primera 
vegada hi havia l’esllavissada; a la segona, després d’un període de pluges, hi havia més sorra i 
roques. I ara, a la tercera, com hem dit, la malla està trencada. 
  



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Almansa diu que s’esta procedint a la reparació. Portem dos setmanes traient la 
sorra que havia quedat acumulada a la part baixa, i quan s’acabi es procedirà a la col·locació 
d’una nova malla ja que l’actual està trencada.  
   
2.- Al rial sa Clavella hi ha una zona de càrrega i descàrrega a prop de la Riera. Quan aquesta 
s’està utilitzant, els camions d’una empresa càrnica que hi ha a prop, tallen el rial i fan allà el 
mig la càrrega i descàrrega. L’Ajuntament ha donat permís per aquesta ocupació de la via 
pública? 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que la càrrega i descàrrega del rial s clavella és només per 
a camions, per tant hi ha una vigilància reiterada per part d’aquesta Policia Local en la qual 
s’han denunciat a molt vehicles que havien estacionat irregularment i alguns també s’han retirat 
amb grua. 
L’Ajuntament no ha autoritzat cap tancament de carrer per a fer la descàrrega en aquesta 
zona, ja que tenen una zona habilitada, i alguna ocasió quan la patrulla ha detectat que amb la 
descàrrega s’estava afectant a la normal circulació del rial s’ha corregit la situació e inclús s’ha 
fet fora el camió. Però es fa constar que aquest no és un fet res d’habitual.    
 
3.- Coincidint amb la inauguració del supermercat de fora vila, Mercadona, van aparèixer a la 
Riera, a les entrades de muntanya i de mar, uns rètols que enuncien el Mercadona. Aquests 
rètols són fixos a la vorera. La CUP volem saber qui els ha pagat? Quan ha pagat? A canvi de 
què? Quina ordenança ho contempla? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Acero diu que aquesta pregunta ja la van formular vostès i es va 
respondre al Ple de novembre de 2013, procurin evitar repeticions innecessàries.  
No obstant, ho tornarem a repetir, l'empresa que instal·la els cartells va proposar el passat 
mes de febrer col·locar uns senyals que a la base tenien unes papereres de recollida selectiva, 
fent dues funcions en un sol element, cartellera comercial i paperera. Aquest model de senyal 
va ser desestimat pels Serveis Tècnics municipals. Atès l'absència de senyalètica comercial a la 
nostre vila, tret de les pissarres que indiscriminadament es troben escampades per tota la 
Riera, atès també que ni disposem de cap subvenció per senyalètica, ni recursos propis,des de 
Promoció Econòmica es va considerar oportú iniciar una prova pilot amb aquestes 5 senyals 
que ara estan col·locades, sense cap cost pel municipi. 
  
Des de febrer fins al novembre Serveis Tècnics, policia i els serveis jurídics van revisar 
exhaustivament la proposta així com el redactat del conveni, també van comprovar que no 
existeix cap taxa per aquest tipus de servei a les Ordenances fiscals. 
  
Els esmentats cartells per una cara estan a disposició d'ús de l'Ajuntament, actualment 
senyalitzen la ubicació del Mercat Municipal, mercat setmanal i aparcament municipal, 
senyalització necessària després del despropòsit la passada legislatura de tallar l'accés al centre 
vila amb motiu de les obres de remodelació de la Riera, fet que ha suposat una forta davallada 
de visitants que abans venien de tota la comarca a comprar els dissabtes. 
  
Per l'altre cara, es reserva justament pels anunciants, alguns cartells tenen publicitat de 
Mercadona i altres estan disponibles. La Unió de Botiguers té una proposta especial amb 
descompte pels seus anunciants que voluntàriament estiguin interessats. Aquests son lliures de 
fer-ne ús o no." 
   
4.- L’equip de govern pensa facilitar les dades del padró a la Generalitat per poder fer el 
referèndum per la Independència de 9 de novembre d’aquest any? 
  



 
  
 
 
  

L’alcalde Sr. Fors diu que més que una decisió del govern el que farà aquest és si la generalitat 
de Catalunya ho demana i els serveis jurídics no tenen inconvenient els hi donarem 
  
5.- Durant aquesta passada nit de Naps la brigada va enretirar totes aquelles bromes que 
s’havien fet. A banda d’aquelles accions de caire personal  despectives contra alguns membres 
de govern, que entenem que no tenen lloc durant aquesta tradicional i nostrada nit de Reis, la 
CUP volem saber per quin motiu es van enretirar les bromes i qui ho va ordenar. 
  
El regidor Sr. Almansa diu que només es fa deixar la única broma que no era ofensiva que 
corresponia als geganters. Totes les altres insultaven i eren de mal gust i per això es van 
retirar. 
   
6.- Per quin motiu no s’ha presentat la Memòria anual del defensor del ciutadà ni en el darrer 
Ple de l’any passat ni en aquest primer de 2014? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que presentar la memòria del 2013 al desembre no té sentit i ara serveis 
jurídics han informat que en un ple ordinari només poden intervenir els electes i el poble si ho 
demana en 48 hores i per escrit, així que hem decidit que el proper ple de febrer mitja hora 
abans convoquem un ple només amb el punt de l’ordre del dia de l  memòria anual del 
defensor del ciutadà 
  
7.- Com es pensa sancionar les persones que llencen les escombraries incorrectament o bé en 
llocs no habilitats?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que mitjançant el control efectuat per la policia de barri 
  
8.- El mes de desembre, de cop i volta vam veure que es treien les pedres de l’espigó de la 1a 
platja. A la notícia que sortia a premsa deia que hi ha dues fases del projecte. Endur-se les 
pedres era la primera. I la segona és construir-hi alguns locals. Sap l’equip de govern quan de 
temps passarà entre la primera i la segona fase? Actuarà si hi ha demora en l’execució de les 
obres?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona la dona per contestada amb la pregunta núm. 7 formulada pel 
grup municipal d'ERC. 
  
9.- Fa un parell de mesos ens vam assabentar que l’Ajuntament havia signat un crèdit de 
915.000 euros amb la Diputació. Entre altres inversions, es parla del condicionament de l’edifici 
del Xifré per fer un viver d’empreses. Ateses les informacions contradictòries sobre els usos 
del Xifré, si més no fins abans de dijous passat, la CUP volem saber si l’equip de govern té clar 
què hi farà. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que el crèdit correspon a les inversions del pressupost 2013. 
El crèdit està fet en unes molt bones condicions econòmiques per a l’ajuntament. Pel que fa al 
Xifré s’està treballant en el que tenim en ferm que és una subvenció FEDER per a fer un viver 
d’empreses. Si aparegués l’opció de fer-hi un alberg en parlaríem i decidiríem com canviar la 
inversió.  
   
10.- El mes de novembre l’Ajuntament va participar en la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus. Dins de les activitats, n’hi havia una sobre el compostatge casolà. Atès que és 
important l’activitat perquè genera un estalvi econòmic així com l’aprofitament d’un recurs 
com són les deixalles, l’equip de govern s’ha plantejat introduir bonificacions en la taxa 
d’escombraries a aquelles llars que facin compostatge? 



 
  
 
 
  

  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que a les ordenances fiscals de l’any passat (2013) ja es va 
aprovar una bonificació per a qui fes compostatge casolà. Es més, en el seu moment ja es va 
rebre el recolzament del seu grup per aquesta mesura. 
 
11.- Quan es començaran les obres per fer la rampa al soterrani d’accés a la 1a platja pel 
costat de Can Còrdoba? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que durant aquest any 2014. 
   
12.- Els veïns del Pla dels Frares, d’arquitecte Gaudí als pisos del Pla dels Frares, tenen la 
percepció que es neteja poc aquest espai. Probablement aquesta percepció es veu agreujada 
per alguns punts negres que esdevenen abocadors incontrolats de deixalles. Cada quan es 
neteja aquest espai? 
  
El regidor Sr. Almansa diu que es fa la neteja dos dies a la setmana i s'incrementarà les neteges 
a partir d'ara, 
  
13.- A principi de legislatura, amb el regidor Barris, els grups del consistori vam començar a 
treballar en una nova proposta de Reglament Orgànic Municipal, el ROM. Fa uns quants mesos, 
aquest cop amb el regidor Vinyes, ens hi vam tornar a posar. Però sembla que la cosa s’ha 
aturat de nou. Quan pensa l’equip de govern reemprendre la comissió per treballar la proposta 
d’un nou ROM? Per quin motiu s’ha deixat de fer? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que la intenció de l'equip de govern es reprendre els treballs 
per redactar un nou ROM, així mateix manifesta que quan estigui redactat aquest es traslladarà 
a tots els grups polítics. 
  
La regidora Sra. Moreno del grup municipal d’ERC, s’absenta. 
   
Preguntes presentades per ICV  
  
1.- Aquestes setmanes hem anat veient com Ports de la Generalitat, ha anat desmantellant 
l'espigó de la primera platja, per portar les pedres cap a Blanes, fet que ha produït molta 
consternació entre la població. El resultat final del desgavell, és que ens hi quedarà un mur 
descalçat i una barana, i que no hi operadors restauradors interessats a instal·lar-s'hi. 
Preguntem al govern, si s'ha fet alguna queixa al respecte, i davant les reiterades accions que 
Ports de la Generalitat està duent a terme a l'indret. I 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona la dona per contestada amb la pregunta núm. 7 formulada pel 
grup municipal d'ERC. 
   
2.- Preguntem al govern per Zona blava del port. Quan està previst signar el conveni amb 
Ports anunciat pel govern , que la regula i iguala amb els horaris de la zona blava de la Riera? 
  
L’Alcalde Sr. Fors diu que la signatura s’ha retardat doncs després d’arribar a un acord, ens 
tornaven a posar l’horari fins les 22 hores així que em vaig reunir  amb el director general 
senyor Ricard Font i vam quedar que l’horari seria fins les 20 hores i fins que això no quedi 
reflectit en el conveni l’ajuntament no signa doncs no cedeix ni un mil·límetre 
  



 
  
 
 
  

3.- Quan tenen previst iniciar l’obra de cobriment de la Riera entre els carrers de Santa Clara i 
de l’Arxipreste Rigau? I quin és el cost final de l’obra?, perquè hem sabut que sembla ser que 
serà més alt del què s’havia pressupostat inicialment, i aquesta diferencia qui l’assumirà? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Finals del 2014 un cop valorats els inconvenients 
tècnics que presenta el projecta tal com està redactat i en relació a la existència d’un mur 
lateral que no se’n tenia coneixament6. El cost com a màxim serà el valorat en el projecte 
inicial  
   
4.- Tornem a preguntar sobre les llambordes de la Riera del davant de la plaça de l’Església, i 
també al davant de l'Ajuntament que moltes es mouen i ocasionen soroll amb els pas dels 
cotxes, amb el desgast que això suposa. Tenen prevista alguna actuació en aquest sentit? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que La setmana vinent es farà una actuació provisional 
d’urgència. 
  
5.- Hem vist que s’ha convocat el Consell Municipal d’Esports i no hi ha cap informació a la 
seva convocatòria sobre el projecte de l’obra de les graderies del camp de futbol municipal 
Bernat Coll. Quan tenen previst presentar aquest projecte a les entitats esportives i també als 
grups polítics del consistori? I per quan està previst l’inici de les obres?  
  
El regidor Sr. Almansa diu que el projecte encara no s'ha redactat que quan s'aprovi es passarà 
a les entitats i a tots els grups municipals i està previst que es comenci aquest any. 
 
  
6.- Preguntem al govern de qui va ser la decisió, quin va ser el criteri, a quina hora i també si 
és cert que hi havia el compromís previ amb els joves en la retirada de les bromes que 
tradicionalment , i com cada any, es fan a la nostra vila la Nit de Naps i Cols. També volem 
saber quines son les accions que s’han fet per reconduir la festa i quina valoració en fa el 
govern.  
  
El regidor Sr. Almansa la dona per contestada amb la pregunta núm. 5 formulada pel grup 
municipal de la CUP. 
  
  
7.- Preguntem al govern si aquest cap de setmana, s'ha produït un episodi d'ocupació de 
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de propietat municipal, i quina ha estat la intervenció dels 
diferents cossos de seguretat en l'esdeveniment, així com el protocol que s'ha seguit en tot 
l'afer. 
  
El regidor Sr. Almansa diu que noe s va produir cap ocupació, van haver uns encaputxats que 
es van enfilar a la finestra i van ser fotografiats per un veí, la Policia Local va entrar dins de la 
caserna i o hi ha trobar ningú, i s'ha procedit a tapiar les finestres del 1r pis. 
  
8.- Fa mesos que el veïnat del Rial de Sa Clavella, a l’alçada de l’escola Joan Maragall, estan 
patint regularment problemes amb l’enllumenat , fet que ha causat alguna caiguda o ensurt als 
que viuen en aquesta zona. Preguntem a l’equip de govern quines actuacions s’han fet i per 
resoldre aquesta situació.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que S’està fent valoració d’una actuació provisional donat 
que no hi ha disponibilitat pressupostaria fins que no hi hagi crèdit concedit 
  



 
  
 
 
  

9.- Preguntem al govern, quin ha estat el motiu perquè la Junta de Residus de Catalunya hagi 
revocat una subvenció per al nostre Ajuntament destinada al foment de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica dins la Convocatòria 2013. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Malgrat que és va presentar via eacat i correu 
electrònic a la direcció general , no els consta haver-la rebut 
  
10.- Després que el Govern aprovés al Ple del passat 30 de desembre l'adjudicació del Servei 
de Recollida Selectiva de Residus a l'empresa Recolte Servicios y Medio Ambiente SAU, 
preguntem al govern, quan acaba el termini de presentació davant l'OARCC de possibles 
impugnacions d'aquest acord, i si tenen constància d'empreses licitants que s'ha adreçat a 
aquest Ajuntament per demanar informació per a iniciar el procés davant l'organisme 
esmentat.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Si , en aquests moments per part de 2 empreses 
  
11.- Pot explicar el govern com és que si el passat 18 de novembre de 2013, va signar amb la 
mesa per la negociació col·lectiva, l'acord del calendari laboral 2014, que comprenia entre 
l'establiment d'una jornada de 7'30 h diàries amb la flexibilitat de 30' per desenvolupar auto 
formació, aquesta setmana de forma unilateral i sense diàleg ni negociació amb l'Intercomité ha 
decretat una nova circular anul·lant l'acord de consens?  
  
L’alcalde Sr. Fors diu que aquesta circular s’ha enviat mentre no arribem a un acord definitiu , 
doncs no era just que hi haguessin treballadors que ja fessin formació i altres no, doncs tot i 
que jo personalment vaig informar al comitè el 20 de desembre que no podíem complir de 
moment l’acord signat no hi havia cap constància escrita , així que vaig decidir fer aquesta 
circular mentre no ens tornem a reunir novament segurament dilluns que ve amb una nova 
proposta 
  
12.- Ens pot explicar el govern com és que s'ha permès la retolació del tot invasiva dins i fora 
del nucli urbà, del nou establiment establert Arenys Mercadona?. Quins criteris o normatives 
s'ha seguit a l'hora de deixar-los implantar? També hem pogut veure a diferents indrets de la 
vila, un seguit de cartells comercials muntats per la mateixa empresa que ha fet els de 
Mercadona. Són senyalitzacions de direccions, pensades per altres anunciants. De quina 
manera s'ha fet aquesta concessió d'espai públic i quines taxes paguen? IDEM CUP 
  
Aquesta pregunta ha quedat contestada conjuntament amb la núm. 3 del grup municipal de la 
CUP. 
   
13.- Preguntem a l’equip de govern si es compleix la normativa per a totes les terrasses de la 
vila, i molt especialment si s’està fent seguiment acurat de l'espai de pas per als vianants. Alguns 
veïns ens han fet arribar queixes d'algunes d'aquestes instal·lacions que no permeten el pas 
normalitzat. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que No ens consten queixes d’envair passos de vianants 
 malgrat el seguiment que es fa. Hem enviat molts requeriment durant l’any, però no tenim 
constància d’aquest fet  en concret  
  
14.- El Web de turisme de l’Ajuntament no s’actualitza des de fa mesos, concretament des de 
què es va anunciar la seva posada en funcionament. Preguntem al govern si s’actualitza aquesta 
web amb l’agenda, activitats i altres actes o be si es tracta d’una apartat estàtic dins del portal 
web del nostre ajuntament. També volem saber quan està previst que la informació estigui 



 
  
 
 
  

traduïda en els sis idiomes com ens van anunciar abans de l’estiu de 2013. Que no s'hagi 
aconseguit acabar el web es responsabilitat de l'Ajuntament o de l'empresa que havia de fer el 
servei? 
  
El regidor Sr. Roman diu que la web es va actualitzant i es va perfeccionant, aquest any per 
exemple, s’han actualitzat les visites guiades disponibles, les fires anuals o bé s’ha afegit algun 
nou establiment de restauració, per posar-li alguns exemples. La pàgina web es un apartat de 
consulta genèrica de l'oferta turística de la vila, que intenta ser actualitzada, tot i que el dia a 
dia on es comparteixen totes les novetats i activitats es a Facebook, on tenim més de 700 
m’agrada i diàriament s’hi van compartint notícies. 
 
Que no s’hagi aconseguit acabar en totes les seves versions el web turístic, es podria dir que 
es responsabilitat de l’Ajuntament, ja que eram conscients del poc pressupost del que 
disposàvem per fer la campanya turística d’estiu, i es va contractar solament l’estructura i 
servidor de la pàgina web. 
 
A partir d’aquí, des de la regidoria, amb recursos personals propis, s’hi han treballat i s’hi han 
posat els continguts en català i castellà, i ara amb el nou pressupost 2014, s’han pogut enviar 
aquests continguts a traducció. Està previst que les versions en anglès i en francès estiguin 
disponibles abans de finalitzar el proper mes de Febrer. Les altres versions en rus i alemany, es 
volen tenir enllestides també durant aquest any. 
   
4.- Mocions.- 
  
4.1.- Moció presentada pels grups municipals d’ICV i la CUP  per la sanció dels 
immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres 
grans empreses. 
  
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció: 
  
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de 
dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 
  
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de 
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i 
residencial. 
  
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a l'Estat 
Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a Catalunya. 
Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 
2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits 
hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la 
Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de 
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 
llançaments al dia de mitjana. 
  
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergència Habitacional en 
el estado español , elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet 



 
  
 
 
  

que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions 
i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un par c social 
d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -. 
  
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el 
impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 
  
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi. La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la 
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i 
les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. 
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es 
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es 
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són 
milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social 
que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 
  
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, 
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la 
ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap 
contrapartida social. 
  
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat 
constitucional de l'article 47 de la CE. 
  
Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
(EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
  
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats 
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes 
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
  
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, cal 
que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la 
població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les 
mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors. 
  
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a 
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en 
el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un 
expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer 
i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. 
  



 
  
 
 
  

L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com:  
  
l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris l'immobles buits 
sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de 
foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a 
l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de 
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores. 
  
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat 
del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les 
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix 
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal 
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes 
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge. 
  
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional. 
  
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels següents 
acords per part del Ple municipal: 
  
1.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències 
existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el dret a 
l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
  
2.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que 
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i 
injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007. 
  
3.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i 
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració. 
  
4.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin 
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una 
resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva 
d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. 
En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini 
concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per 
facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 
  
5.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat 
no s’ha produït l'ocupació de l'immoble. 
  



 
  
 
 
  

6.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
  
7.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències. 
  
8.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi. 
 
Sotmesa a votació aquesta moció s’acorda per majoria absoluta amb el sentit del 
vot següent: 
  
Vots a favor:, 4 del PSC, 1 Bloc municipal, 3 d’ICV i 1 de la CUP, 2 del PP 
Vots d'abstenció: 5 vots de CiU 
  
4.2 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-EPM de rebuig a la 
resolució de la Generalitat de Catalunya sobre la distribució als municipis de 
Catalunya del Fons de cooperació local de l’any 2013. 
  
La regidora Sra. Roig llegeix la següent Moció: 
  
El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos 
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una transferència 
d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest 
motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions derivades del 
seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències. 
  
En son destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de 
Catalunya. 
  
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el Fons, 
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de 
l’organització territorial de Catalunya.  
  
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població 
agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori 
(existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, 
població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències 
en la renda comarcal per càpita). 
  
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de 
desembre de 2013. 
  
Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la 
Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de la 
Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscal, administratives 
i financeres que hores d’ara no està aprovada 



 
  
 
 
  

  
Atès  el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb 
aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten als 
principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes 
continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.. 
  
Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i també la 
seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que legalment 
s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en compte les 
especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les 
competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials”.En aquest 
sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en endavant LPG 2012), 
contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels municipis en els 
ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, amb un import de 
92.041.661,34 euros; i b) la participació per al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis, amb un import de 4.200.000 euros. 
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les 
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada a què “els ens locals 
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions 
pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que estableix la legislació sectorial”. 
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es 
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, 
de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a terme 
la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 164/2013, de 14 de 
maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, es prorroguin, en el seu 
conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial 2012”, i el Fons de Cooperació 
Local estava inclòs al capítol 4. 
  
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es correspondrien 
als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012. 
  
Atès que es produeix una  reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les 
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 
2012 a data de novembre de 2013. 
  
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37, 7 milions d’euros destinats al Fons 
de Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 
milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions 
d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya. 
  
Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per 
una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que 
repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i més 
necessaris que mai pel context de crisi 
  



 
  
 
 
  

Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents de 
la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut com 
a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013 
  
Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el 
municipalisme. 
  
Atès que la resolució  no dona compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació 
local. 
  
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important 
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 27 
de desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures 
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de 
l’exercici. 
  
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del 
govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local) que representa la culminació de la recentralització, privatització i cop 
d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i front molt ampli entre les forces polítiques 
contràries a aquesta reforma.  
  
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple d'Arenys de Mar els següents acords. 
 ACORDS: 
  
1.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local per 
l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la 
distribució dels Fons de cooperació local. 
  
2.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local 
respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que s’ha 
publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les 
al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.   
  
3r.- Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre ajuntament per defensar 
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local. 
  
4.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM 
  
Sotmesa aquesta Moció a aprovació, s’acorda per unanimitat. 
  
4.3 Moció que presenta el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament d’Arenys de 
Mar davant els projectes de mobilitat que afecten a a Arenys  i la comarca. 
  
Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya del " Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge C-32" s'està 
reiniciant el debat i la possible execució de canvis en la gestió de la mobilitat acompanyats 
d'intervencions damunt el territori.  
  



 
  
 
 
  

Les mobilitzacions de la ciutadania, organitzades per la coordinadora Preservem el Maresme, 
amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un abans i un després en 
els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. Un clar exemple va ser el 
compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el projecte 
dels laterals i dels accessos a Mataró. El diàleg amb la ciutadania organitzada es va reprendre i 
continua donant fruits de consens davant temes tan transcendents com la mobilitat sostenible i 
la preservació del nostre territori.  
  
Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer lloc per la 
gestió pública de la C-32, que acaba la seva concessió el 2017, per tal de fer possible una nova 
planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades ha suposat 
greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics.  
  
La potenciació decidida del transport públic col·lectiu (autobús i ferrocarril) ha de ser 
prioritària i només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà 
planificar i regular en termes de sostenibilitat i al servei d'uns interessos públics contraposats 
als interessos econòmics d'Abertis. 
  
Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti una 
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de la xarxa 
viària al Maresme. Alhora, cal impulsar una pla de mobilitat comarcal que impliqui la 
reconversió de la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que desenvolupin un transport 
col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.   
  
  
És per aquests motius que el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
  
1.- L'Ajuntament d’Arenys de Mar fa pública la seva oposició a qualsevol perllongament de 
l'actual concessió a Abertis de la gestió de la C-32 que acaba el 2017, entenent que és 
fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actual dualitat de la xarxa 
viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus efectes 
ambientals i econòmics.  
  
2.- L'Ajuntament d’Arenys de Mar opta per la potenciació decidida del transport públic 
(autobús i ferrocarril) i impulsarà un Pla de Mobilitat Comarcal que impliqui  la reconversió de 
la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que desenvolupin  un  transport col·lectiu competitiu 
amb el vehicle privat.   
  
3.- L'Ajuntament d’Arenys de Mar potenciarà la participació ciutadana en els organismes de 
planificació locals, comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític necessari 
per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la ciutat i de la comarca. 
  
4.- L'Ajuntament d’Arenys de Mar instarà la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme i el 
Govern de l'Estat per d’accelerar les actuacions proposades en aquesta Declaració. 
  
 Sotmesa aquesta Moció a aprovació, s’acorda per unanimitat. 
  
4.4 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUIA-EPM de rebuig a la pujada 
tarifària de l'ATM. 
  
La regidora Sra. Balliu llegeix la següent Moció:  



 
  
 
 
  

  
Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit el 23 de desembre de 2013 va aprovar un 
increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d'una zona ha augmentat un 5%, i la 
T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb l'increment d'IPC. 
  
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir els seus 
ingressos globals, i quan l'IPC general es del 0,3% l'única proposta comprensible socialment era 
la de congelar les tarifes. 
  
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a 
la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma part de les 
solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de la dependència 
energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles. 
  
Atès que l’actual estructura de zones tarifàries , a banda de generar agravis entre ciutadans de 
municipis limítrofs, des incentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a conseqüència, entre 
d’altres motius,de la diferència de tarifes difícilment justificables i poc comprensibles per la 
ciutadania.  
  
Atès que d'altre banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d'explotació del 
transport públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de 
Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una llei de finançament del transport públic que 
creï nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la Llei de 
Mobilitat, 9/2003, que diu literalment,  
“En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern a de presentar un 
projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de 
l'ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu” .. 
  
El grup municipal d'ICV-EUIA-EPM proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents 
ACORDS: 
  
1.- Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes de transport metropolità per 
l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM. 
  
2.- Proposar que es revisin l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les  sis zones actuals 
a dues zones pel mateix àmbit territorial. 
  
3.- Proposar que s'estudiï i aprovi una targeta anual T-ANY amb dues tarifes, una per les tres 
primeres corones tarifàries actuals i una altra per les sis zones tarifàries existents actualment a 
preus assequibles i pagament fraccionat.  
  
4.- Proposar que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del 2013 . 
  
5.- Demanar al Govern de la Generalitat que compleixi la Llei de Mobilitat 9/2003 i que de 
manera URGENT, enceti els treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport Públic. 
  
6.- Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, a l'AMB, als grups municipals parlamentaris, a 
l'Associació per la promoció del Transport Públic, als sindicats CCOO i a la UGT. 
  
 Sotmesa aquesta Moció a aprovació, s’acorda per unanimitat. 
  
4.5 Moció que presenten tots els grups municipals .- Escoles de música. 



 
  
 
 
  

  
L’alcalde Sr. Fors llegeix la següent Moció: 
  
Atès que l’ACEM en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, 
dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació amb les darreres informacions sobre el 
finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
  
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en el 
qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta pública 
d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de 
música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura. 
  
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix 
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació 
int4gral de les persones, a la formació artística al llarg de la via i a la cohesió social. 
  
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica 
artística i la cohesió social, però  també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. 
Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
  
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns 
criteris bàsicament demogràfics i de comunicació i per això el Departament d’ensenyament ha 
contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal docent. 
  
Atès que l’educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear 
valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació,per fomentar noves 
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals. 
  
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç,més emprenedora i més 
rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
  
Per aquests motius, es proposa al Ple municipal els següents acords: 
  
1.- Demanar a la Generalitat que es pagui el deute pendent d4el curs 2011-12. 
  
2.- Que la Generalitat es comprometi a que el finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a 
mínim amb el mòdul 230 € i 150 € de música i dansa respectivament. 
  
3.- Demanar a la Generalitat que troni una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les 
escoles municipals de música i dansa a Catalunya. 
  
4.- Comunicar aquests acords de Ple a l’Associació Catalana d’escoles de música (L’ACEM). 
  
Sotmesa aquesta Moció a aprovació, s’acorda per unanimitat. 
  
4.6 Moció que presenta el grup municipal del PSC amb l’adhesió dels grups 
municipals ICV, ERC i la CUP, contra la reforma de la llei orgànica 2/10 de salut 
sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. 
  
La regidora Sra. Illescas llegeix la següent Moció:                        
  



 
  
 
 
  

El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de 
la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula a l'Estat Espanyol 
les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels 
poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret. 
  
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten a la 
seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de les demés 
persones. Tanmateix es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, 
reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs.  
  
Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei. 
Aquesta llei va substituir a la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les 
dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria 
dels grups polítics amb representació a la cambra així com de nombrosos professionals dels 
sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i 
especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del mon de la salut que 
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional con 
del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
  
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar a les dones en la clandestinitat, suprimint el seu 
dret a decidir de manera conscient, responsable i lliurement sobre la seva sexualitat i 
maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professional de 
l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions 
sanitàries des de l'àmbit públic. La proposta del PP ens situa 
trenta anys enrere en els drets de les dones. 
  
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la 
possibilitat d’interrompre el seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se 
com a delicte i despenalitzat només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut 
de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per 
tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia 
justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat. 
  
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que 
representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de Llei, que afecta la llibertat, la 
salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels 
preceptes internacionals reconeguts a la Llei anterior. Topa frontalment amb les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a 
l’avortament s’augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de 
salubritat, i empitjorant la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del 
Govern central, d’una llei discriminatòria i retrograda que situa Espanya novament a la cua 
d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets. 
  
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la 
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També son 
moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del mon de la justícia com del mon 
de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions 
feministes a casa nostra. 
  
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Mar, acordi: 
  



 
  
 
 
  

1.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’avantprojecte de la reforma de la 
Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva. 
  
2.- Instar al Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei 
pròpia de dret i salut sexual reproductiva. 
  
3.- Reiterem la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura 
de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió 
sexual. 
  
4.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció integral 
a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs. 
  
5.- Reiterem la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua 
tipificada dins el Codi Penal. 
  
6.- Donar suport a les accions que puguin dur a terme les entitats i grups de dones del 
municipi contra l’avantprojecte de la reforma d’aquesta llei. 
  
7.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al 
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis 
i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
  
El regidor Sr. Almansa diu que encara és una proposta de llei que encara no és definitiva i 
segur que recollirà les sensibilitats de la majoria de ciutadans espanyols.  
  
Sotmesa a votació aquesta moció s’acorda per majoria absoluta amb el sentit del 
vot següent: 
  
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 del PSC, 1 Bloc municipal, 3 d’ICV i 1 de la CUP  
Vots en contra: 2 del PP 
  
4.7 Moció que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar el tancament de 
les emissores de la CCMA al País Valencià 
  
Des de la CUP volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió de tancar les 
emissores de la CCMA al País Valencià. 
  
El tancament de les emissores de la CCMA és un atac al pluralisme informatiu contra unes 
emissores publiques i de qualitat i que garanteixen el dret a la informació, com a vehicle de 
difusió i promoció del valencià. Amb el seu tancament, la societat valenciana es queda sense 
cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s’ha encarregat de 
censurar les emissions de Canal 9 i de l’altra cadena que operava en la nostra llengua al País 
Valencià, TV3. 
  
Així, primer van tancar TV3 i la resta de canals de televisió de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Al cap de dècades d'arribar amb normalitat a les cases valencianes, quatre 
canals van desaparèixer de la programació. Després van tancar la Ràdio Televisió Valenciana. 
Al cap de dècades d'arribar amb normalitat a les cases valencianes, tres canals de televisió i dos 
de ràdio van desaparèixer de la programació. Ahir van tancar les emissions de Catalunya Ràdio 
i Catalunya Informació, també després de dècades de poder-se escoltar arreu al País Valencià. 



 
  
 
 
  

  
El govern valencià i el govern espanyol del PP han fet desaparèixer de l'oferta informativa 
valenciana set canals de televisió i quatre de ràdio. Amb una sola característica que els unia: la 
llengua. Queden dotzenes de cadenes en funcionament, tant de ràdio com de televisió, però ja 
no n'hi ha cap ni una que parli en la llengua dels valencians, en el nostre català. 
  
Tot això en tres anys. El 17 de febrer de 2011 a dos quarts de deu del vespre, després de vint-
i-sis anys d'emissió, apagaven a la força el senyal de TV3 a tot el País Valencià. I ara, el 20 de 
gener de 2014, a les vuit en punt del vespre, s'han tancat les de Catalunya Ràdio. Entremig, al 
punt de migdia i a les set del vespre del 29 de novembre passat, després de vint-i-quatre anys 
d'emissió, desapareixien de les ones la ràdio i la televisió públiques valencianes. Avui, més de 
tres dècades després de la Llei d'Ús i Ensenyament i de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, 
totes les emissores de ràdio i televisió que emeten al País Valencià, un centenar llarg, emeten 
en castellà. 
  
El Partit Popular està fent una creuada contra la llengua catalana en totes les variants. El Partit 
Popular vol reduir la nostra llengua a l'àmbit folklòric i encara gràcies, esborrant el petit avenç 
que s'havia aconseguit en l'amarga i llarga transició valenciana. I, des del punt de vista cultural, 
això que tenim davant és un genocidi. Aquesta és la cara real del model polític i cultural 
espanyol. D'aquells que encara s'atreveixen a dir que cal dialogar i no imposar. 
  
Per tot això exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar pren els següents 
acords: 
  
1.- Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament d’Arenys de Mar al tancament de les 
emissores de la CCMA  per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes i a les 
espanyoles. 
  
2.- Exigir la legalitat per poder emetre de nou les emissores de la CCMA al País Valencià. 
  
3.-.En el cas que l’actual govern valencià no tingui la voluntat per mantenir les emissions de les 
emissores de la CCMA, exigir la dimissió i convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes 
per deixar pas a un nou govern que sí que mantingui una institució de tots els valencians i 
valencianes. 
  
4.- Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana. 
  
El regidor Sr. Almansa diu que el Partit Popular el que fa és complir la legalitat i no anar en 
contra de la llengua catalana com es vol fer saber per part d’alguns partits polítics. 
Les senyals de Catalunya Radio a la Comunitat Valenciana estaven en situació il·legal i no 
tenien permisos. Si volen ser escoltats s’han de presentar a un concurs públic tal i com fan les 
altres emissores públiques o privades. 
  
Sotmesa a votació aquesta moció s’acorda per majoria absoluta amb el sentit del 
vot següent: 
  
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 del PSC, 1 Bloc municipal, 3 d’ICV i 1 de la CUP  
Vots en contra: 2 del PP 
   
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 
 


