
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 16 
Data: 29 d’octubre 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 - regidor 
PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – tinent d’alcalde   
MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora 
REAL IGLESIAS, SORAYA – tinent d’alcalde 
LLODRÀ NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor   
ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE - regidor 
ILLESCAS SANCHEZ, MARIA ISABEL – regidora  
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
VICTORY MOLNE, CATALINA - secretària  
  

   
 
L’alcalde Sr. Fors  obre la sessió. 
 
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, extraordinària, de data 24 de setembre de 
2014.- 
 
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 24 de setembre de 2014. 
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Aprovar el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 2014-2018.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Mar té atribuïdes les competències sobre prevenció i 
extinció d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, de conformitat amb el que 
preveu l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art. 25.2.f) de la llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local (modificat per Llei 27/2013 de 27 de 
desembre de ralionalització i sostenibilitat de l’Administració local ), i l’art. 66.3 apartat c), d) i 
f) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova la llei Municipal i de Règim local de Catalunya. 
 



 
  
 
 
  

Atès que el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (en endavant PPI) és el document 
que conté el conjunt de previsions i de mesures que cal prendre en un període de temps 
determinat (habitualment de 4 anys) per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i 
facilitar-ne l’extinció. El PPI determina per a cada any les mesures que s’han d’executar, amb 
una estimació del cost econòmic d’aquestes. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona va redactar l’any 1999, a instàncies de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, el PPI d’Arenys 
de Mar, lliurat a l’Ajuntament el 18 de gener de 2000. La primera versió del PPI (2000-2004) va 
estar vigent fins el 2004. Posteriorment es varen fer les successives revisions del PPI, l’any 
2005 i al 2010, i es van elaborar les corresponents versions (2005-2009 i 2010-2013), vigents 
fins els anys 2009 i 2013, respectivament.   
 
Atès que enguany l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals ha revisat 
novament el PPI i ha elaborat una versió del PPI, que ha lliurat a l’Ajuntament durant el mes de 
setembre de 2014. Aquesta nova versió del PPI cobrirà el període 2014-2018. 
 
Vist el contingut del nou PPI d’Arenys de Mar 2014-2018 i les previsions i mesures de 
prevenció d’incendis forestals que estableix el Pla. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Medi Ambient, sobre la necessitat i conveniència 
d’aprovar l’indicat PPI pel quadrienni 2014-2018,  per tal de garantir l’execució de les 
previsions i mesures establertes i preveure, tanmateix, la corresponent dotació econòmica 
municipal.  
 
Vist que en data 24 de setembre de 2014, el Ple municipal, en sessió ordinària va aprovar, 
entre d’altres, el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal Serralada de Montalt, la Federació d’ADF del 
Maresme i la Diputació de Barcelona, per a la gestió i execució del Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI), que estableix en el Pacte Segon, entre les obligacions de 
l’Ajuntament, la d’aprovar el PPI.  
 
Vist l’informe d’intervenció de data 1 de setembre de 2014, el qual estableix que consta 
aprovada pel Ple de la Corporació la modificació de crèdit 9/2014 en la que es recull l’aplicació 
pressupostària 51 172 48902 Subvenció Federació ADF Maresme prevenció incendis forestals 
per import de 400,50.-€.  Que aquest  import de 400,50.-€  correspon a la partida específica 
per a l’execució del PPI per l’any 2014.  
 
Que la modificació de crèdit ha estat aprovada definitivament en data 3 d’octubre de 2014. 
 
Vist el que preveu l’article 52.2.g)  de la Llei municipal  i de Règim local de Catalunya, relatiu a 
la competència del Ple municipal per a l’aprovació de les formes de gestió dels serveis. 
 
Per tot el que s’ha exposat, PROPOSO: 
 
1.- Aprovar la Revisió del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (2014-2018), 
redactat per l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
 
2.- Comunicar aquest acord a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serralada de Montalt, al 
Parc de Bombers d’Arenys de Mar, i a l’Oficina Tècninca  de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals  de la Diputació de Barcelona. 



 
  
 
 
  

 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el 
que segueix: El BLOC MUNICIPAL votarà favorablement aquesta proposta perquè és del tot 
necessària i sota una fórmula més efectiva per l’ADF, que esperem millori de forma notable els 
entrebancs administratius que històricament han dificultat el pagament de les subvencions 
compromeses. 
 
Dit això, la ciutadania ha de prendre consciència de la importància de la tasca que fan els ADF, 
son els que millor coneixen el nostre territori, realitzen tasques de prevenció i comprovació 
de l’estat d’hidrants, accessibilitat de camins i rials, estan presents en molts actes populars i 
festius en el que el foc és present, son persones que han rebut una formació i preparació, 
imprescindibles col·laboradors dels bombers. 
 
L’ADF és un cos de voluntaris, però la maquinaria que han d’emprar i mantenir per millor 
eficàcia de la seva feina no ho és, consumeix combustible, requereix manteniment i 
actualitzacions, els equips de radiofreqüència, GPS, equipació personal i assegurances no son 
gratuïtes. 
 
Moltes persones no son conscients de la seva importància perquè fan bé la seva tasca de 
prevenció. Lamentablement han de treballar amb moltes dificultats perquè els recursos 
assignats per la Corporació son extremadament baixos. 
 
El Pla de Prevenció d’Incendis que anem a aprovar és un Pla de mínims, molt mínims, molta 
feina quedarà per fer perquè no s’ha inclòs en aquest PPI, doncs és Diputació qui assigna els 
diners i aquests donen pel que donen. 
Per que qui escolta es faci una idea, aquest Ajuntament destina cada any a manteniment de 
parcs i jardins  123.000 €, a estudis i treballs tècnics parcs i jardins 2.500 €, per contra, la 
subvenció per a prevenció d’incendis és de 575 €, i  3.000 € de subvenció a l’ADF 
SERRALADA MONTALT per despesa corrent, d’aquests 3.000 € uns 2.000 € corresponen al 
pagament fraccionat del deute d’exercicis anteriors. 
 
Des del BLOC demanem que l’Ajuntament d’Arenys de Mar prengui consciència de que és 
prioritari comptar amb un Pla de Prevenció d’Incendis que respongui plenament a les 
necessitats de la vila i que disposi de la dotació necessària per executar-lo eficaçment. 
 
En el passat s’han perdut algunes importants subvencions de la Diputació per fer actuacions en 
l’àmbit de les urbanitzacions i en conseqüència costarà de remuntar. Pel que fa al 2014 tot el 
peix està venut, però aviat s’han de presentar els Pressupostos pel 2015 i és una bona 
oportunitat per revisar i prioritzar l’assignació de recursos, anivellar aquesta situació anòmala i 
donar-li la importància real que té per a la seguretat dels arenyencs i arenyenques. Ja els 
avanço que bona part de les aportacions del BLOC MUNICIPAL a la millora dels Pressupostos 
Municipals anirà en aquesta direcció. 
 
No ens limitem exclusivament al que ens atorga la Diputació, doncs no és suficient. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Les ADF són organismes format per persones voluntàries que amb el seu esforç i 
voluntat ajuden a mantenir els espais forestals en una situació controlada per fer front al risc 
d’incendis forestals. A Arenys tenim la sort de tenir un grup d’agents de defensa forestal que 
fan molta feina de neteja de marges i dels perímetres de les zones boscoses. Des d’ERC ens 
felicitem que sigui aquest organisme qui dugui a terme el Pla Municipal de prevenció d’incendis 
forestals, conjuntament amb la Diputació i amb el Parc de Bombers d’Arenys de Mar, als quals 



 
  
 
 
  

des d’aquí aprofito per agrair la gran tasca que han dut a terme tots aquests anys. Així, amb la 
revisió del Pla Municipal de prevenció d’incendis forestals vàlid pel quadrienni 201-2018, i la 
seva execució, tindrem la tranquil·litat que Arenys tindrà les zones boscoses netes, de tal 
manera que s’eviti qualsevol perill d’incendi forestal 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: sobre aquest tema, el primer que cal dir és que la nostra vila accedeix tindrem un 
Pla de Protecció d’Incendis tot i que no som un municipi d’alt risc d’incendi forestal. Ni ho som 
ara ni ho hem estat en el passat. El que sí que és cert, però, és que tot i haver perdut massa 
forestal, el risc d’incendi és molt més elevat ara que abans. 
 
Fa quaranta i cinquanta anys hi havia una ordenació molt més racional del territori on hi havia 
unes mesures, els camps de conreus, hortes i vinyes que frenaven qualsevol propagació del foc. 
Ara, tristament, aquests tallafocs s’han perdut i moltes àrees habitades, com són les 
urbanitzacions, han esdevingut zones d’alt perill forestal. Un autèntic polvorí. I a corre-cuita 
hem de fer plans, que ja ens semblen bé, sens dubte, però que ens podíem haver estalviat en 
un altre model de planificació i ordenació territorial. 
 
I com fa quaranta i cinquanta  anys, qui vetlla perquè es faci aquesta feina per reduir les causes 
dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció, doncs qui ho vetlla són persones 
voluntàries a qui cal agrair la seva tasca. Abans eren els pagesos, i ara són les Associacions de 
Defensa Forestal. Felicitem i agraïm aquest voluntarisme social que, de fet, és l’única manera 
d’entendre que l’aportació anual de la Diputació sigui tan minsa: 2270 euros l’any ens sembla 
una aportació molt pobra per tot el que cal fer. 
 
Amb tot, valorem enormement la feina de les ADFs i pensem que aquestes aportacions 
ajudaran a fer millor la seva tasca. 
 
El sentit del vot de la CUP en aquest punt serà afirmatiu. 
 

La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Avancem que amb coherència amb el nostre vot a favor del conveni de cooperació 
per la gestió i execució del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals al ple del mes 
passat, aquest grup votarà a favor de la proposta de revisió de l'esmentat pla, pel període 
2014-2018 que avui es porta a aprovació. 

Des de l'any 2000, l'Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona porta duent a terme les revisions d'aquest pla, i les accions proposades per a 
cada any en consens amb el Parc de Bombers, i les Associacions de Defensa Forestal de la 
Serralada del Montalt i del Maresme. 

Som conscients, que qualsevol actuació que es dugui a terme per disminuir el risc d'incendis 
forestals, és important, com també ho és que s'hagin prioritzat accions concretes que 
consisteixen en el repàs i neteja de vores per mantenir camins i rials, amb la previsió de fer-ne 
manteniment com a mesura de prevenció i seguretat. 

Però també som conscients que dissortadament amb l'estat deplorable de molts dels nostres 
rials i camins de pas, aquest pla i les inversions tan perllongades en el temps es queden curtes 
per les actuacions contundents que hi caldrien no només en matèria de prevenció d'incendis, 
sinó que també en matèria de vialitat, de neteja i de millora paisatgística, però en tot cas, tenim 
clar que aquest conveni no ho pot resoldre tot. 

És indubtable que la primera acció prevista aquest 2014, com és la de neteja de vores del Rial 
de la Serp i de la Planeta fins a la depuradora és imprescindible, com també la propera al Rial 



 
  
 
 
  

de Valldemaria fins a Arenys de Munt. Són indrets que a hores d'ara un camió de bombers per 
accedir-hi ho tindria molt complicat. 

Les altres actuacions previstes fins al 2018, com són el Camí de Ronda, o el Turó de les 
Orenetes o el camí de la Victòria o el Rial de Can Piteu entre d'altres pensem que també són 
molt necessàries. 

Creiem però, que es farà feina i necessària, però que ens quedarem curts, perquè també hi ha 
molts d'altres indrets que també necessiten mesures urgents. Ara bé, ja hem dit que hi 
votarem a favor, amb el convenciment que aquestes actuacions es duran a terme, i amb el 
valor afegit que el conveni amb la Diputació de Barcelona permet que la despesa municipal 
sigui poc copiosa, perquè la inversió més important la fa la institució supramunicipal. 

En tot cas però, si que considerem que a banda de les actuacions puntuals en tema de 
prevenció d'incendis, i al marge d'aquest conveni plurianual, és molt important que invertim als 
nostres rials, i que es duguin a terme campanyes de conservació i de neteja dels camins de pas, 
i també per mantenir i garantir la vialitat de les persones que hi viuen i hi treballen cada dia. 

És en aquest sentit, que celebrem moltíssim la subvenció que ha atorgat la Diputació de 
Barcelona a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, de 45 mil euros, que segons ens comentava el 
Regidor de Medi Ambient Santi Fontbona anirà destinada a arreglar íntegrament el pas del Rial 
de la Serp des del Cavaió fins a Can Pol aproximadament. Creiem que una molt bona notícia. 

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

 
3.- Donar compte de la sentència 348/2014 del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 10.- 
 
L’alcalde Sr. Fors dóna compte de la sentència 348/2014 del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 10 de Barcelona i llegeix el següent paràgraf de la Sentència que literalment diu així: “La 
indemnización millonaria a satisfacer por el Ayuntamiento como consecuencia del dictado de la 
STSJC, es indudable que ha generado un importante perjuicio en los recursos públicos 
municipales, perjuicios derivados del incumplimiento de los deberes mínimos de defensa 
ejercidos por el recurrente y de una actitud de desidia tanto en fase administrativa como 
jurisdiccional que suponen un caso de negligencia profesional grave reprochable al mismo y 
que justifica la acción de repetición contra él en aplicación del art. 145.2 y 3 de la Ley 30/92, 
quedando acreditada la relación de causalidad entre la actuación del recurrente y el dispendio 
que en concepto de indemnización ha tenido que hacer la demandada con el consiguiente daño 
para el erario público. Es por ello que procede desestimar el recurso planteado”. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Per ERC aquesta sentència és un exemple del què hauria de ser la justícia. És una 
sentència demolidora, contundent, que ens dona la raó als que fa anys defensem la tasca de 
l’Ajuntament com un servei públic i com a garants de la cura de les arques municipals. 
Permeteu-me que llegeixi la nostra intervenció en el ple de 26 d’octubre de 2011, fa just 3 
anys, on es va aprovar el pagament plurianual per fer front a la condemna del tema de Can 
Mollfulleda.  
 
“Des d’ERC creiem que tant aquest plet com el plet sobre la casa Mollfulleda ha patit una sèrie 
de despropòsits i desídia per  part de la persona que exercia la defensa processal de 
l’Ajuntament. En ambdós casos les pròpies sentències fan referència a la manca de personació 
de l’Ajuntament als recursos, pel que les peticions dels demandants van ser confirmades per 
part dels tribunals ja que l’Ajuntament no van mostrar la seva contrarietat a les seves 
pretensions quan va tenir ocasió processal per fer-ho. Els advocats fem front al pagament d’una 



 
  
 
 
  

pòlissa de responsabilitat civil, per casos de desídia professional. Per això mateix, des d’ERC 
exigim que el govern municipal faci tot el possible per reclamar les possibles responsabilitats 
civils a la persona que va exercir la defensa (més aviat la indefensió) de l’Ajuntament). Fer front 
a aquestes sentències deixa fora de joc a l’ajuntament pel que fa a possibles inversions. 
Inversions que havien de beneficiar als arenyencs i en canvi, per una manca de rigor 
professional, en gaudiran tan sols dues famílies. Per ERC és inconcebible que qui ha exercit 
malament les seves funcions en dues ocasions no sigui reclamat jurídicament. Tots nosaltres 
som responsables del que es fa amb les arques municipals i per aquest motiu, no ens podem 
quedar de braços creuats”. 
 
Per això hem d’estar contents perquè els regidors tenim la obligació de defensar els interessos 
de l’Ajuntament i aquesta Sentència ens dona la raó. Sabíem que no s’havia fet bé la feina i per 
tant calia la valentia d’exercir el Dret de repetició contra qui va actuar amb mala praxi i sense 
dur a terme l’encàrrec professional pel qual se li va pagar. Si això ho tinguessin clar tots els 
càrrecs electes i tota la ciutadania en general, segurament l’estat espanyol no es trobaria 
immers en un estat de corrupció lamentable i intolerable.  
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: La CUP sobre aquest punt volem fer les consideracions següents: 
 
Primer de tot, celebrem la resolució, quasi definitiva, que ha dictat el jutge sobre la sentència 
que ens ocupa en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Segon. I ho celebrem perquè la CUP, amb insistència i tossuderia, des de l’octubre de 2011, 
hem anat denunciant en diferents plens, especialment en els d’ordenances fiscals i 
pressupostos, doncs hem denunciat la mala praxis de l’anterior secretari i que calia fer una 
acció de repetició. 
 
Tercer. La situació que porta a la vila d’Arenys a pagar una multa que toca fort les arques 
municipals és fruit d’una continuïtat de males pràctiques, excés de confiança, deixadesa i 
desídia que no podem passar per alt. 
 
Quart. Hi ha una deixadesa i poc compromís amb la funció pública del secretari d’aleshores 
per fer un seguiment i defensar els interessos de la vila d’Arenys, en aquest cas en nom de 
l’Ajuntament. I, alhora, un excés de confiança del consistori de llavors vers la seva 
professionalitat. 
 
Cinquè. Recordem que si paga l’Ajuntament, paga la vila d’Arenys, tots els arenyencs i 
arenyenques. Són exactament 393.234,48 euros per les sentències, i si hi sumem la que ens 
ocupa en aquest punt del ple, la sentència sobre can Mollfulleda, cal afegir-hi 1630.108 euros. 
O sigui, que finalment són 2.323.342,48 EUROS que no tindrem. 
 
I Sisè. Considerem que un tribunal que hagi estat capaç de culpar a 15.000 i escaig habitants 
que actualment som a Arenys per les negligències d’un representant de l’estat, el secretari 
d’aleshores, és un tribunal que no es mereix cap mena de confiança ni de reconeixement.  
 
Per tot plegat, la CUP estem satisfets. Econòmicament, les coses es comencen a posar al seu 
lloc. Moralment, però, encara queda camí per fer. 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: No som advocats ni entenem de lleis, però si que volem fer algunes consideracions 
que al nostre entendre són importants de cara a la població pel que fa a la sentència que ha 



 
  
 
 
  

dictaminat el jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona al recurs que va presentar 
qui havia estat secretari d'aquesta corporació, a la resolució dictada per l'Ajuntament d'Arenys 
de Mar al setembre de 2012. 
 
La sentència és contundent i exemplar, i demostra que la justícia dona la raó a aquest 
Ajuntament, i per extensió al poble d'Arenys als perjudicis causats a aquesta administració tant 
per un assessorament deficient en la tramitació de l'expedient urbanístic de catalogació de la 
finca de la Riera Pare Fita núm. 2, com per negligències tant en la via administrativa com 
jurisdiccional cap a la reclamació patrimonial formulada per l'Ajuntament que va finalitzar amb 
a la condemna a satisfer per part de les arques municipals de més d'un milió sis-cents mil 
euros. 
 
L'Ajuntament va considerar que la deixadesa de les seves funcions pròpies del secretari en 
l'assessorament legal preceptiu, el feien responsable del resultat desastrós produït que 
consistia en el pagament de l'esmentada indemnització. 
 
Ara la Justícia ens dóna la raó i considera que existeix un nexe causal directe entre el resultat 
danyós per als drets del municipi i la conducta greument negligent que va exercir en el seu 
càrrec de secretari en les funcions que tenia assignades. 
 
La sentència és clara al respecte: La indemnització milionària que va satisfer l'Ajuntament 
d'Arenys , és indubtable que ha causat un prejudici greu en els recursos públics municipals, 
prejudicis derivats de l'incompliment dels deures mínims de defensa exercits pel secretari, i 
d'una actitud de deixadesa professional greu reprovable, quedant acreditada la relació de 
causalitat entre l'actuació del secretari i la despesa en concepte d'indemnització que ha calgut 
fer front per part de l'Ajuntament, amb el consegüent dany per a les arques municipals. 
 
La sentència conclou que no hi ha raons excepcionals per a no imposar-la, ni dubtes seriosos 
de fet o de dret per a la resolució del plet, i per aquest motiu desestima el recurs que va 
presentar en el seu dia, i confirma la resolució dictada per l'Ajuntament demanant la 
responsabilitat patrimonial i el pagament de costes judicials. 
 
Desconeixem a hores d'ara si en el període previst el que va ser Secretari de l'Ajuntament ha 
presentat recurs d'apel·lació a l'esmentada sentència, davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
No sabem si la sentència condemnatòria al pagament de la indemnització que va fer front en el 
seu moment l'Ajuntament d'Arenys i les costes judicials es resoldran en positiu per aquest 
Ajuntament. No tenim eines ni informació com per a saber-ho. 
 
Però si que podem dir que calia que es fes justícia, i que la valentia dels representants 
municipals i dels funcionaris que en aquests dos darrers mandats han batallat contra una 
actitud irresponsable i perjudicial per als interessos municipals, com ha estat la de qui va ser 
Secretari d'aquest Ajuntament , ens ha de fer pensar que és molt important que denunciem i 
treballem de valent per depurar responsabilitats contra persones, o fets que puguin causar 
prejudici als interessos del bé comú, i de la nostra vila en concret. 
 
4.- Donar compte dels Decrets 1335 i 1364/2014.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte dels següent Decrets:  
 



 
  
 
 
  

4.1 Decret 1335/2014.- Vist que el 26 de març de 2014 es va dictar el Decret Alcaldia 
403/2014 que va aprovar el pla pressupostari consolidat a mig termini per al període 2015-
2017. 
 
Vist que en base al pla pressupostari a mig termini aprovat, s’elabora la informació necessària 
per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Vist l’informe d’intervenció sobre les línies fonamentals del pressupost de data 1 d’octubre de 
2014.  
 
Vist que l’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 
requeriments de la normativa europea. 
 
Vist que l’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen 
l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
abans de l'1 d'octubre de cada any:  
Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers. 
L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les 
línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.  
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla 
de la despesa i del límit del deute. 
 
Vist que l’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de 
l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici 
següent i que han de contenir, almenys la següent informació: 
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les 
mesures d'ingressos i despeses en què es basen.  
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 
sistema europeu de comptes.  
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació 
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 
 
Vist que l'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 
econòmica-financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions. 
 



 
  
 
 
  

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
 
Resolc: 
 
1.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015 d’acord amb el detall que 
figura a l’annex de la present Resolució del qual en forma part indissociable les quals:   
. contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària,  
. contemplen el compliment de la regla de la despesa,  
. contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari  
contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari  
contemplen el compliment de l’objectiu del deute  
 
2.- Remetre aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar 
compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
 
3.-Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 
 
4.1 Decret  1364/2014.-  Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat a l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui la col·laboració en matèria de Recursos Humans, per decret d’alcaldia de 22 de 
setembre de 2014, amb motiu de la existència d’una acumulació de tasques en el departament 
de recursos humans, motivada per la situació de baixa per IT de la cap de departament i la 
recent reestructuració del servei, que comporta un augment de les tasques de gestió. 
 
Atès que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió plenària de 25 de setembre de 2014 
va autoritzar la compatibilitat al senyor Albert Terré Parras per exercir una segona activitat 
pública a l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
Atès que, d’acord amb l’informe d’Intervenció de data 8 d'octubre de2014, existeix consignació 
pressupostària adequada i suficient per atendre aquesta despesa. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21.Dos de la Llei 22/2013, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, aquesta contractació temporal 
resta justificada per haver-se de mantenir serveis considerats prioritaris que no es podrien 
prestar sense aquesta dotació de recursos humans; més encara, tenint en compte el que 
disposa el mateix article 21.UN.2.f) de la mateixa Llei 22/2013, en correspondre aquest a 
servies de la gestió dels recursos públics, com és el propi de la gestió de la despesa del Capítol 
I de personal del pressupost municipal d’aquest Ajuntament, i per tant dels recursos humans i 
econòmics de la Corporació. 
 
Resolc: 

 
1.- Contractar al Sr. Albert Terré Parras, amb DNI 38079072L, amb categoria de Tècnic en 
Recursos Humans, tècnic mitjà, mitjançant un contracte laboral eventual per acumulació de 
tasques, des del 29 de setembre de 2014 al 28 de febrer de 2015, per dur a terme tasques 
d’assessorament, gestió i coordinació del servei de Recursos Humans. 
 
2.- Donar-lo d’alta en el règim general de la seguretat social amb efectes 29 de setembre de 
2014 i establir una retribució econòmica de 1.092,00€ mensuals bruts, amb una jornada laboral 
de 7 hores setmanals, a prestar els dilluns de 8.00 a 15.00h. 



 
  
 
 
  

 
3.- Establir un període de prova d’un mes. 
 
4.- Notificar aquesta resolució al senyor Albert Terré Parras, comunicar-la a l’Àrea Econòmica i 
publicar un edicte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el 
que segueix: Pel que fa al Decret 1364/2014 ja es va parlar al Ple passat d’Octubre i es 

va justificar la necessitat d’externalitzar temporalment aquest servei atès que la titular 
de RRHH estava de baixa. 
 
El cas és a data d’avui la responsable de RRHH del nostre Ajuntament ja està 
incorporada al seu lloc de treball i atès que bona part de les funcions han estat 
distribuïdes entre altres departaments i treballadors, no queda clara la conveniència de 
contractar una nova persona. 
 
El que si ha quedat acreditat amb tots aquests canvis és que hi ha un problema no 
resolt en aquest Departament i la manera en com s’està conduint no sembla la forma 
més racional ni eficaç des del punt de vista econòmic i organitzatiu. 
 
El nostre Grup Municipal insta al Govern a realitzar un plantejament rigorós per 
solucionar de forma definitiva i digna la problemàtica que ha obligat a fer aquestes 
“maniobres” funcionals a l’organigrama del Consistori. 

 

La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Preguntem com queda la situació després que la Cap de RRHH hagi retornat al seu 
lloc de treball, i si el pagament de les funcions del tècnic de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 
s'està fent amb càrrec al capítol 1 o 2. 
 
5.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte del següent informe:  
 
Mònica González Serra, Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el següent 
informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes local en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Locals 
 
Primer: Les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local des del 15 de setembre de 
2014 fins a 15 d’octubre de 2014 són els que es relacionen a continuació:  
 
1. Decret d’Alcaldia 1302/2014 de 25 de setembre, quant a l’informe d’Intervenció 90/2014 de 
24 de setembre de 2014 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
2. Decret d’Alcaldia 1346/2014 de 7 d’octubre, quant a l’informe d’Intervenció 93/2014 sobre 
l’aprovació de diverses relacions de factures.  
3. Decret d’Alcaldia 1380/2014 de 15 d’octubre, quant a l’informe d’Intervenció 97/2014 sobre 
l’aprovació de diverses relacions de factures.  
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Des d’Iniciativa valorem molt positivament d'acord amb principi de transparència, la 



 
  
 
 
  

presentació als plens dels informes de discrepàncies que presenta intervenció donant 
compliment al què disposen els decrets de la Llei d'Hisendes Locals. 
Entenem que la seva presentació pública hauria de ser una eina per a millorar i corregir els 
errors i anomalies detectats per a millorar la gestió administrativa d'aquest Ajuntament. 
 
Per aquest motiu creiem que és important que s'implantin mecanismes àgils i eficients per anar 
posant al dia les discrepàncies que en el decurs dels darrers mesos hem anat constatant que 
s'estan convertint en habituals. 
 
Parlem per exemple dels principis de publicitat i concurrència per als serveis prestats i repetits 
al llarg de l'any amb els mateixos proveïdors, o la finalització de contractes que no s'han 
prorrogat o licitat i en canvi s'hi han presentat factures de valor elevat. És el cas per exemple 
dels serveis de neteja d'edificis i equipaments descentralitzats, o del manteniment d'enllumenat 
o dels serveis de neteja de platges. 
 
També s'ha convertit en reincident convenis que no han estat degudament prorrogats com el 
del transport públic, o el de la recollida orgànica i el transport de residus. 
 
Creiem que serà important com a administració, i com a eina indicadora de l'eficiència i 
transparència dels serveis municipals, que es vagin reduint aquestes incidències. 
 
6.- Precs i preguntes.- 
 

6.1 PRECS BLOC 

 
1.- S’observa als informes de discrepàncies que cada mes es repeteixen factures que no 
acompleixen amb les condicions de publicitat i lliure concurrència i que, en conseqüència s’ha 
de regularitzar la seva situació, incoant el corresponent expedient de contractació de 
conformitat amb les determinacions establertes pel TRLCSP (text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic). Demanem un informe detallat dels subministradors que encara 
no està regularitzats, el motiu i la previsió de quan es farà, creiem que no  és de rebut que 
aquesta situació es perllongui indefinidament en el temps. 
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
2.- Ens arriben informacions contradictòries de les actuacions previstes al Mercat Municipal, 
com per exemple la remodelació del paviment, la renovació de les canonades d’aigua, la 
instal·lació elèctrica i d’altres. Demanem al Govern document escrit amb la relació de les 
obres a realitzar i la data prevista d’execució. 
 
El regidor Sr. Pascual recull el prec. 
 
3.- Ens congratulem de que per fi, es posin en marxa les absolutament necessàries actuacions a 
l’edifici Xifré amb l’objectiu de posar en funcionament el viver d’empreses. A la darrere 
intervenció del Grup de CiU al Dominical, l’Alcalde va dir que les actuacions eren necessàries 
per a l’edifici, però que ell veia poc viable l’activitat del viver. Evidentment no hi ha prou amb 
fer la part tangible, sinó que cal anar preparant als futurs usuaris. A l’any 2012 es van 
promoure unes sessions formatives d’auto-ocupació a les que van participar unes 40 persones, 
prova de que hi ha demanda. Instem al Govern i a la Regidoria de Promoció Econòmica a re-
emprendre formació i guiatge en aquesta línia, és una alternativa a l’atur i crea les condicions 
per a la viabilitat del viver d’empreses.  
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Pascual recull el prec. 
 
6.2 PRECS ERC 
 
1.- Els veïns de la Urbanització Montmar ens han fet saber que les alzines plantades a les 
voreres es troben en un estat força malmès, el que dificulta que es pugui caminar per la vorera 
i estacionar vehicles. Preguem al govern municipal que es faci càrrec de la poda d’aquestes 
alzines i/o si més no del seu manteniment.   
 
El tinent d’alcalde sr. Fontbona recull el prec. 
 
2.- Ja fa mesos vam demanar al govern municipal que retirés uns cartells que anunciaven un 
espectacle de dinosaures a Santa Susana. Com sigui que encara hi ha cartells pel poble, 
preguem al govern que els retiri.  
 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
3.- Preguem al govern municipal per tal que arrangi la calçada dels 5 cantons ja que després de 
les obres de la claveguera ha quedat en molt mal estat.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
6.3 PRECS: CUP 

 
1.- Demanem a l’equip de govern que vetlli perquè el Rial de la Serp, entre Port-i-Mar i la 
platja, estigui més net d’excrements de gos. De fa temps ha esdevingut un autèntic pipi-can. 
Potser caldria senyalitzar amb rètols com s’ha fet a altres espais de la vila. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec. 
 
2.- Demanem que s’arrenqui la planta tòxica que hi ha al Rial del Bareu davant de l’escola 
Sinera. 

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

3.- Demanem que es tanqui la caixa de corrent que hi ha a la placeta i que, actualment està 
protegida per una cinta de plàstic la policia local. 

El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
6.4 PRECS:   ICV 
 
1. Demanem al govern, que aquest Ajuntament demani a la Generalitat de Catalunya i al 
Consell Comarcal del Maresme com a institució gestora, l’augment pressupostari necessari que 
permeti l’accés a beca menjador de tots aquells infants, catalans i arenyencs, que hagin tancat el 
seu expedient acreditant el compliment dels criteris establerts en la convocatòria.  
Recordem que la demanda de beques menjador al Maresme, han augmentat aquest any passant 
de les 5.767 sol·licituds de l'any 2013 a les 7125 actuals. Però se n'han donat menys que al curs 
anterior. En total se n'han atorgat 3644. I que en el cas d'Arenys de Mar, se n'han rebut 93 de 
les gairebé 200 demanades.  
 



 
  
 
 
  

La regidora Sra. Mir recull el prec. 
 
2. A primers d'any, i a demanda d'aquest grup municipal es va fer una actuació de repàs i 
arranjament de les pedres de l'antiga riera que hi ha als trams urbanitzats de la part baixa de la 
Riera, per l'estat que es trobaven de descalçament de sorra i pel perill que representaven per a 
les persones que s'acosten a les cartelleres o fins i tot a asseure's als bancs en alguns casos. En 
aquests moments, la situació de risc de les llambordes antigues i la falta de sorra es torna a fer 
evident. Demanem al govern que s'hi pugui fer una nova actuació.  
 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
3. La vorera del davant del Calisay, es troba en estat molt deplorable, i tot i que s'hi ha fet 
actuacions puntuals, diàriament hi ha alguna rajola trinxada o escardada. Demanem al govern 
que s'hi dugui a terme una actuació integral.  
 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
4. Demanem de nou al govern, perquè fins ara no hem obtingut cap resposta després de 
diverses demandes que convoqui una reunió per posar sobre la taula el Pla d'Equipaments 
Municipal amb tots els grups municipals. De la mateixa manera demanem també que no deixi 
dilatar en el temps les trobades que haurien de ser més continuades d'alguns Consells 
Consultius com el de l'EPE de Ràdio Arenys o el Consell de Dones.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec. 

La regidora Sra. Illescas diu que és previst convocar-lo la propera setmana si no tinc mal entès. 
Que darrerament ens hem trobat en grups de treball. Precisament perquè, és en aquest sentit 
que ha estat en la darrere sessió del consell on són precisament els grups municipals els que 
no HI assisteixen, uns perquè s’ excusaren i altres perquè senzillament no van venir. Malgrat 
tot ens hem trobat en grups de treball i és previst la convocatòria. 
 
5. Demanem al Govern, que als actes festius i lúdics que es duen a terme al Centre Cultural 
Calisay, siguin organitzats o no pel propi Ajuntament o per d'altres, es faci un esforç per fer 
efectiu el reciclatge com cal. Darrerament hem pogut veure com la Festa de la Gent Gran o els 
àpats del Calamarenys per exemple, no s'ha destriat cap franja a reciclar, i s'ha amuntegat tots 
els residus de manera conjunta. Creiem que seria una bona manera de donar exemple.  
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
6.- PREGUNTES 
 
6.1 PREGUNTES ERC 
 
1.- En relació al nostre últim prec, s’ha imposat alguna sanció a aquesta empresa que va posar 
aquests cartells sense permís municipal?  
 
El regidor Sr. Almansa diu que Comprovarem que la sanció s’hagi posat correctament. Però, 
també creu que s’ha de sancionar a la assemblea que ha imcomplert la ordenança enganxant 
llaços grocs als arbres, posant enganxines als senyals, grapant als arbres, etc. Perquè uns si i als 
altres no? Aquest govern farà complir les ordenances però per a tots iguals no uns si i altres 
no.  
 



 
  
 
 
  

2.- En quin estat es troba la subvenció del Fons Feder que es va presentar fora de termini? Ens 
van dir que havien presentat un recurs. Els han contestat? Hem acabat perdent aquesta 
subvenció? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que encara no han rebut resposta al recurs, i que estem treballant per 
rebre la mateixa subvenció de 240.000 Euros 
 
3.- Quantes persones han participat al procés participatiu dels pressupostos municipals, tant a 
la seva presentació com a les votacions? Qui va triar les obres a votar?  
 
La regidora Sra. Illescas diu que No puc avançar gaire cosa llevat de facilitar les següents dades 
aprox. que en breu es els hi podrem confirmar: 
 
573 PROPOSTES 
211 PARTICIPANTS  PROPOSTES 
284 VOTS EMESOS 
261 VOTS VÀLIDS 
 (Tot ho poden trobar a l’espai consensus  de Participació, tot linkant al gif de Arenys Participa, 
que sempre trobarant al web de l’ajuntament. 
Ara, recollida tota la informació, és en procés de validació de DNI dels participant des de l 
OAC. Com vosté sap és un dels requisits en el procés de votació: estar empadronat a la 
nostra vila. ) 
A més d’això, els resultats es comunicaràn a l’equip, en primera instància, a l’Equip de Govern 
com a respecte institucional i posteriorment es posarà a disposició de tota la ciutadania i la 
seva difusió. A més també es posarà en coneixement dels participants en la votació i agraïment. 
La revisió i valoració de les propostes han estat SEMPRE tècnics i sempre pels tècnics referents 
de la casa. En cap moment han intervingut, i en cap cas, criteris polítics. 
Referent a certes propostes i/o “carta als reis” com al màquina escombradora per ex. Li 
recordaré que precisament l’any passat i aquest va esser una de les novetats del procés, la 
consulta i sol.licituts als departaments que s’impliquessin en la fase de PROPOSTES. Però 
finalment és la ciutadania la que ha considerat les seves preferències amb el seu vot. 
El procés és altament transparent. Com no pot ser d’altre manera si es vol posar en valor la 
participació dels ciutadans i les ciutadanes en quelcom procés.  
Això ens portaria a atre debat que estaré encantada de tenir, doncs sé positivament que te 
aportacions interessants al respecte. 
 
4.- Quines són les actuacions que durà a terme el govern municipal per tal de descongestionar 
els horaris d’entrenament dels clubs esportius?  
 
L’alcalde Sr. Fors diu que ja ens vam comprometre a posar en inversions per l’any que ve, 
200.000 Euros pel cobriment d’una pista i és el que estem fent ara en el capítol de inversions 
 
5.- En quin estat es troba el contenciós amb la UFEC?   
 
L’alcalde Sr. Fors diu que per primer cop després de molt temps sembla que hem trobat punts 
d’acord per arriba<r a bon port, l’ajuntament hem decidit posar cada any una quantitat de 
diners que ara mateix estem definint, més una sèrie de canvis com ara les hores extres dels 
diumenges a la tarda o la neteja que també estem estudiant 
 
6.- Existeixen negociacions amb la propietat de les Clarisses per a que finalment l’ajuntament 
en pugui gaudir? Ha desistit el govern municipal de la seva adquisició?  
 



 
  
 
 
  

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon.  
 
 
6.2 PREGUNTES: CUP 
 
1.- Qui s’ha anomenat com a coordinador de l’ajuntament per la Jornada de participació 
ciutadana del 9N? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que per la primera consulta la secretaria per ara ningú, no ens ho han 
demanat 
 
2.- El Tribunal Constitucional Espanyol ha suspès el decret de pobresa energètica que va 
aprovar l’any passat la Generalitat en què es prohibia a les companyies tallar el llum i el gas 
durant els mesos d’hivern a les persones amb pocs recursos.  En aquest decret s’hi van adherir 
895 famílies catalanes, algunes d’Arenys de Mar. 
Atesa aquesta imposició externa, com pensa aquest equip de govern resoldre aquesta 
ingerència? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Real diu que tots estem consternats per la darrera acció del Tribunal 
Constitucional en quant al Decret llei 6/2013. 
Ens semblava un instrument més per la protecció als usuaris en situació de vulnerabilitat. 
Era una bona iniciativa el fet de evitar el tall de subministraments els mesos d’hivern entre 
novembre i març. 
Però per concretar, els hi diré que des dels nostres SS bàsics ens trobàvem amb el següent: 
- Les famílies, tanmateix han de fer el pagament dels rebuts, i per molt que els hi fraccionessin, 
seguien sense poder pagar. 
- Un dels requisits a més, és estar acollit al Bo Social vigent des del 2009 i que tramita la 
mateixa companyia. I tenim molts usuaris que pel sol fet de viure de lloguer i no ser propietaris 
de la vivenda ja no s’hi poden acollir, doncs s’ha de ser titular del comptador. Això per citar un 
exemple. 
Amb tot, el que li vull dir,és que des de SS,el que hem fet permanentment, és donar ajuts 
econòmics de subministraments per evitar el tall als usuaris. 
I  això és el que continuarem fent amb els nostres vilatans que ho necessitin. Independentment 
del que dicti el Tribunal Constitucional.  
 
3.- Via premsa ens hem assabentat que es vol proposar nous fills predilectes i adoptiu per la 
vila, en Manel Isnard, en Joaquim Cassà i Zenon de Pol. La CUP volem saber quan es pensa 
convocar la comissió d’honors i distincions? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que en aquests moments és l’Assumpció de català, està duent tots els 
tràmits, seguint el mateix procés que l’última vegada amb el senyor Aymerich, properament hi 
haurà la reunió, pensi que són les entitats les que demanen aquests temes no és una iniciativa 
del govern 
 
4.- L’Ajuntament s’ha reunit amb Ports de la Generalitat per aclarir els horaris de l’aparcament 
de pagament? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que el proper dimarts tenim una reunió amb ports per obligar al 
compliment de les hores de pagament, i prendre mesures si no ho respecten 
 



 
  
 
 
  

5.- Atès els reiterats incompliments de l’empresa concessionària de la gestió de tot 
l’aparcament a l’espai públic a la vila, l’equip de govern té pensat prendre accions per 
sancionar-la, tal com es contempla en el règim sancionador del contracta signat amb COMSA? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que no tenim constància d’aquestes queixes al llarg de la riera 
 
6.- Per la CUP la mobilitat a la vila és un aspecte clau que va estretament lligat amb la 
vianalització de carrers, amb itineraris escolars, amb el foment del comerç de proximitat, amb 
un possible rescat de la gestió privada de l’aparcament a l’espai públic, etc. És per aquest motiu, 
com ja hem reclamat altres vegades aquesta legislatura, que volem saber si l’equip de govern té 
a la seva agenda el fet de fer un pla local de mobilitat? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que Fa 15 dies que tinc el nou pla de seguretat viaria, ara 
hem de treballar aquet pla, i aplicar el que creiem o pugem fer, Sr. Caldeira  
El que tenim que fer és treballar els plans que tenim, ara es aquet i mes endavant si cal ja farem 
un altre de mobilitat, per ara treballarem amb el que tenim. No es tracya de fer plans i ja esta 
si no de aplicar los.  
  
7.- En el butlletí municipal d’aquest mes hem pogut observar tot un desplegament fotogràfic 
per enunciar un seguit d’inversions promeses des de fa temps i que sobtadament ara sembla 
que tindran dotació econòmica. Atès que d’aquestes inversions, n’hi ha quatre que es fan en 
equipaments municipals, la CUP volem saber si l’equip de govern ha recuperat el Pla 
d’equipaments municipal que fa anys van compartir amb l’oposició i ha decidit prioritzar 
algunes actuacions. En tot cas, pensa l’equip de govern convocar l’oposició per treballar 
conjuntament el Pla d’Equipaments Municipals? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon.  
 
8.- En quin punt està el projecte de la construcció d’un hotel privat a l’espai públic de la plaça 
Lloveras? Obertament, la CUP ens hem oposat al projecte i, per tant, ens preocupa la pèrdua 
d’aquest espai. 
 
El tinent alcalde Sr. Fontbona diu que L’ajuntament te voluntat de dedicar aquest espai a hotel 
mitjançant gestió externa . 
Per això està fent tots els passos administratius d’acord amb les normes que regulen un procés 
d’aquestes característiques. Declaració d’interès, públic, canvi a bé  patrimonial, redacció de 
l’ordenació urbanística de la zona i criteris de adjudicació  
 
6.3 PREGUNTES: ICV 
 
1.- A demanda d'un grup de famílies que juguen a la placeta a la tarda, el dia 8 d'aquest mes, 
vam comunicar a les regidories pertinents el mal estat i els problemes de seguretat que 
provoca la caixa de connexió de llum del terraplè a tocar del Pas Sota Estudi. Fins aleshores, 
l'única actuació que s'hi ha dut a terme és la d'encintar amb "precinto" de la Policia Local la 
caixa trencada. Preguntem al govern si s'ha previst alguna actuació més contundent.  
 
El regidor Sr. Almansa diu que Actualment la caixa no té llum però si que ho hem demanat 
arreglar per la empresa de la llum perquè canviïn la caixa. 
 
2.- A finals d'agost una quarantena de veïns i veïnes del passatge del Pla dels Frares, van fer 
arribar aquest Ajuntament una instància demanant que l'Ajuntament pogués fer-se càrrec de 



 
  
 
 
  

les voreres sense acabar de l'esmentat passatge. Al setembre, varen rebre un escrit de 
resposta dels Serveis Tècnics Municipals, però que no feia esment a l'indret concret, sinó a 
d'altres actuacions fetes o pendents a la globalitat del Pla dels Frares. Demanem en tot cas, que 
se'ls pugui donar una resposta més acurada quan a la situació del tram sol·licitat.  
 
El tinent alcalde Sr. Fontbona diu que Es una zona de paviment continu i no panots, hem 
demanat a policia informe per evitar aparcament sobre vorera  
 
3.- Aquest dissabte, 1 de novembre, l'empresa Recolte, guanyadora del concurs de la Recollida 
Selectiva de Residus a tot el municipi, ha de començar a fer efectiu el seu contracte. 
Preguntem al govern en quin estat es troba la seva implantació, i com és que no s'ha fet cap 
mena de campanya informativa ni de sensibilització tal com s'havia anunciat. Altrament tampoc 
s'ha explicat a la població els canvis que es produiran. Preguntem també al govern, en quin 
estat es troba la contractació que va anunciar el regidor de Medi Ambient, d'una empresa 
externa que en faria el seguiment.  
 
El tinent alcalde Sr. Fontbona diu que El servei nou es posarà en marxa el 9 de febrer. Hi haurà 
campanya informació un mes i mig abans, que és el que creuen els tècnics que s’ha de fer 
perquè sigui més efectiva   
 
4.- Després que el passat 13 d'octubre es tanqués el període de votació dels projectes escollits 
al procés participatiu del Pressupost 2015, preguntem al govern quines són les accions al 
voltant de les 30 proposades, que més han votat els arenyencs en aquest període.  
 
La regidora Sra. Illescas diu que la dona per contestada amb la pregunta 3 del grup municipal 
d’ERC. 
 
5.- A la Riera del Bisbe Pol, a l'alçada aproximadament dels números 90, més amunt de la 
rotonda de l'Olivar, el lateral d'aparcament de vehicles de la calçada de la riera a tocar de les 
voreres està plena de forats i d'esvorancs. Preguntem al govern si ha previst dur-hi a terme 
alguna actuació al respecte.  
 
El regidor Sr. Almansa diu que farem la actuació aquest mes de novembre que consisteix a 
tapar els forats no permetent que els cotxes aparquin durant alguns dies. 
 
6.- Preguntem al govern, perquè es pensa fer marxa enrere i tornar a refer la reordenació del 
Cavaió que ha dut a terme aquestes darreres setmanes la Regidoria de Medi Ambient de 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Aquests darrers dies, a Ràdio Arenys, hem pogut veure una 
bateria de declaracions al respecte, per part del PP i de l'Alcalde, que ens fan pensar que no és 
racional dur a terme tot un seguit de treballs projectats, i que en pocs dies calgui tornar a 
refer-ho tot.  
 
El tinent alcalde Sr. Fontbona diu que es farà un replanteig de la zona inicial mantenint carril 
d’evacuació i a l’hora aparcament  
 
7.- Tot i que s'ha fet actuacions de clavegueram a Professor Castelló, ens comenten els veïns, 
que no s'ha solucionat el tema del sobreeiximent dels embornals quan plou, i amb l'acumulació 
de materials. Preguntem al govern si s'és conscient del problema i si hi ha alguna actuació 
prevista al respecte.  
 
El tinent alcalde Sr. Fontbona diu que no es un tema de clavegueram,  l’aigua recollida no va a 
clavegueram. S’intentarà millorar fent neteja embornals  



 
  
 
 
  

 
8.- Al ple ordinari del mes de gener d'aquest any, es va aprovar per ampla majoria una moció 
proposada per la PAH per tal de sancionar a les entitats financeres i altres grans empreses 
propietàries d’immobles que els mantenen permanentment desocupats. El mes de febrer vam 
preguntar al govern quines accions s’havien fet fins al moment en aquest sentit, i vam rebre la 
resposta del regidor Ramon Vinyes, que encara no s'havia fet res al respecte perquè primer 
havien volgut contactar amb alguns Ajuntaments que havien aprovat la moció de la PAH per 
veure quines gestions estan duent a terme al respecte, i prendre bona nota per a dur-les a 
terme a la nostra vila.  
Passats uns mesos, hi ha alguns ajuntaments que ja han fet efectiu deixar d'operar amb els 
bancs que desnonen als seus convilatans. Preguntem al govern, quina línia d'acció pensa 
prendre al respecte 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que  
 
La regidora Sra. Illescas s’absenta de la sessió. 
 
7.- Mocions.- 
 
7.1 Moció del grup d’ICV-EUIA-EPM de rebuig a l’iva del 21% a la cultura i 
proposta d’aplicar L’IVA superreduït del 4%  
 
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció: El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
aprovat pel govern de l’Estat espanyol i posteriorment tramitat a les Corts Generals, va 
incorporar un augment de l’IVA en l’àmbit cultural fins al 21%. Aquest canvi en la tributació ha 
comportat una reducció important del consum en l’àmbit de la cultura, afectant encara més un 
sector ja de per si en dificultats a causa de la reducció de la despesa pública en el sector 
cultural.  
 
Aquest increment al 21% a l’IVA cultural que el govern espanyol va dur a terme el juliol del 
2012 va comportar que aquesta taxa hagi pujat d’un 8% a un 21% en l’àmbit de la cultura. 
Aquesta pujada es tradueix en un increment del 162% de la taxa, i fa que l’Estat espanyol 
disposi de l’IVA cultural més alt dels 17 països de l’eurozona. A la majoria d’estats del nostre 
entorn, l’IVA cultural oscil·la al voltant del 7%, una franja on l’estat espanyol es movia abans 
d’aquesta dramàtica pujada. 
 
L’anormalitat d’aquest tipus impositiu en el marc europeu, a més de suposar una dificultat 
afegida al sector, és un greu desavantatge comparatiu en un món on la cultura respon a 
lògiques que superen les fronteres estatals.  
 
També cal denunciar que no tots els productes culturals se situen al 21%. La premsa i els 
llibres es mantenen en l’IVA superreduït en contraposició al llibre electrònic que es troba 
gravat en el 21%. Darrerament el govern de l’Estat espanyol aprovà una reducció al 10% per la 
compra i adquisició d’obra d’art en determinades circumstàncies. 
 
En un context de transformació dels models de consum cultural, de necessitat d’adaptació a les 
noves realitats, de dificultats pròpies de les dinàmiques culturals a les que el sector ha de fer 
front, el que s’espera dels poders públics és un acompanyament i polítiques de suport i foment 
perquè la cultura, segueix arribant al màxim de població possible.   
 
Atès que la cultura és un bé públic que cal preservar i acostar a tota la població en les millors 
condicions possibles. En aquest sentit, les polítiques fiscals aplicades al sector poden suposar 



 
  
 
 
  

una barrera d’accés important. Com s’ha pogut comprovar, l’augment de l’IVA a productes i 
serveis culturals ha suposat un descens molt important d’espectadors i facturació en totes les 
manifestacions de cultura en viu i en sales de cinema, així com dificultats en la creació i la 
producció.  
 
Atès que el CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya) també aposta per 
la reducció d’IVA, i va aprovar reclamar a l’estat espanyol l’aplicació d’un IVA superreduït del 
4% per a tots els àmbits del consum cultural, d’acord amb les inquietuds del sector cultural i en 
coherència amb la informació recollida en l’Informe anual de la cultura que va presentar el mes 
de març al Parlament de Catalunya. 
 
Per això considerem que és necessari aplicar el tipus d’IVA superreduït del 4% a totes les 
activitats i productes culturals, així com a tots els serveis que se’n derivin. D’aquesta manera 
facilitarem l’accés universal a la cultura, donarem sortida a les capacitats creatives del sector, i 
enfortirem les indústries culturals per tal que esdevinguin un dels motors econòmics del país. 
 
Per aquestes raons, el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM d’Arenys de Mar  proposa els següents 
acords. 
 
1.- Reiterar que la cultura és un dret i els poders públics han de promoure el seu accés i el seu 
gaudi per al conjunt de la ciutadania, tal i com proclama la mateixa CE. 
 
2.- Rebutjar la política cultural del PP  que considera la cultura un luxe i aplica un conjunt de 
mesures que posen en greu crisi al conjunt del sector cultural i alhora posa barreres a la 
ciutadania per al seu accés, gaudi i creació. 
 
3.- Instar al govern de l’Estat espanyol a modificar el tipus impositiu d’IVA al conjunt de béns, 
activitats i serveis culturals, establint un únic tipus impositiu del 4%. 
 
4.- Traslladar els acords al Ministeri d’Educació, Cultura i Deportes i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques del govern de l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris del Congrés 
i del Senat de l’Estat espanyol i a les entitats, agents i creadors del municipi. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 
1vot d’ ERC 
Vots en contra: 2 vots PP 
 
7.2 Moció que presenta la CUP de suport a la cessió d’espais públics municipals 
per la jornada de participació ciutadana del 9N malgrat qualsevol oposició. 
 
El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
 
El passat dimecres 24 de setembre del 2014 aquest Ajuntament, mitjançant l'aprovació d'una 
moció donava suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre del 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics. També vam 
assumir el nostre compromís amb la realització de la Consulta, facilitant tots els recursos i les 
eines necessàries per fer-la possible i fent una crida a la participació. 
 
En aquell mateix Ple vam donar ple suport al nostre President i al Govern del nostre país, així 
com al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria, per tal 



 
  
 
 
  

que duguessin a terme la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal de 
la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Aquest suport que va donar el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar no és un suport gratuït 
sinó que respon a la voluntat majoritària de la vila d'Arenys de Mar. Però, a més, també respon 
a la voluntat majoritària del poble català recollida pels seus representants polítics. Una majoria 
social que s'ha expressat de forma clara a favor del dret d'autodeterminació del poble català 
amb les 554 consultes sobre la independència, amb gairebé un milió de votants, amb 
manifestacions multitudinàries com les del 10 de juliol del 2010, de rebuig a la sentència del 
TC, la de l'11 de setembre del 2012, la Via Catalana del 2013 i la V d'aquest darrer 11 de 
setembre, per reclamar el dret universal d'autodeterminació del Principat de Catalunya.  
 
Davant d'aquesta voluntat política popular catalana, recollida pels nostres representants 
polítics, s'ha contraposat la intransigència i l'actitud coercitiva del govern espanyol que, de 
forma totalitària, vol imposar les lleis espanyoles com a instrument contra la voluntat del poble 
per impedir que aquest pugui expressar lliurement i democràticament la seva opinió. 
 
En moments recents similars a l'actual, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha respost amb valentia i 
audàcia en diferents ocasions:  
 
• El 26 de setembre del 2012 declarant Arenys de Mar territori català lliure i sobirà;  
 
• El 30 de gener del 2013 donant suport a la Declaració de Sobirania del Poble de 
Catalunya; 
 
• El 24 d’abril del 2013 per exercir la sobirania fiscal del consistori. 
 
Ara, en el moment polític més important de la història recent del nostre país, no podem 
quedar indiferents al que està succeint i hem de tornar a denunciar el tarannà gens democràtic 
de l’Estat espanyol.  
 
És per tots els motius exposats que la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Donem ple suport a la Jornada de participació ciutadana del 9N, així com a la Llei de 
consultes populars, aprovada pel Parlament de Catalunya per donar resposta a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus representants. 
 
2.- Donem ple suport a l'exercici de la democràcia per conèixer amb exactitud quin és el futur 
polític que vol el poble català i perquè sigui l'instrument amb el qual pugui manifestar la seva 
opinió. 
 
3.- Farem costat a les nostres institucions en la univoca defensa de la realització de la Jornada 
de participació ciutadana del 9N. 
 
4.- Obeirem el mandat popular català rebutjant qualsevol suspensió política que s'oposi a la 
realització de la Jornada de participació ciutadana del 9N.  
 
5.- Facilitarem tots els recursos i les eines necessàries que ens siguin requerides per les 
nostres institucions per desplegar la Jornada de participació ciutadana del 9N al nostre 



 
  
 
 
  

municipi i així l’Ajuntament d’Arenys de Mar cedirà espais públics municipals per a l’habilitació 
de col·legis electorals. 
 
6.- Si la cessió d’espais públics municipals no fos possible, l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
treballarà per aconseguir espais privats o públics de titularitat no municipals per a l’habilitació 
de col·legis electorals. 
 
7.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) per tal que ho difonguin entre els seus municipis associats i per a què ho 
trametin de forma conjunta al secretari general de les Nacions Unides, al president del 
Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
 
No obstant això el Ple acordarà el que consideri més convenient. 
 
El regidor Sr. Almansa en representació del grup municipal del PP diu que des del Partit 
Popular volem deixar clar que si hi ha impugnació per part del Tribunal Constitucional cap 
treballador de l’Ajuntament ni polític podrà actuar a favor d’una consulta ilegal. 
 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC diu que votarem a favor de 
la proposta, col·laborem  i col·laborarem en el  Procés Participatiu del 9N, com hem fet amb 
totes les altres manifestacions, reivindicacions i actes populars de tota mena. 
 
La nova configuració del 9-N es fonamenta en l'absència de participació pública, en un format 
molt similar (i tal vegada encara amb menys garanties) que el de les consultes municipals 
desplegades durant els anys 2009 i 2010. Com aleshores, es pretén que l'acció ciutadana 
substitueixi la manca de coratge i de fermesa del lideratge polític que no ha estat capaç ni 
d'organitzar un referèndum tot desobeint el Tribunal Constitucional espanyol ni tampoc té la 
suficient gosadia per anar directament a unes eleccions amb el compromís inequívoc de 
declarar la independència.    
 
En aquesta tessitura, doncs, no és estrany que l'ANC i també forces polítiques com ERC i la 
CUP, encara que hagin decidit ajudar a la celebració del 9-N, demanin a Mas una data per a 
l'única consulta possible que a aquestes altures es pot plantejar en el marc espanyol: unes 
eleccions al Parlament, i que aquests actors treballin no tant per la llista única sinó per allò 
decisiu: que puguin guanyar per àmplia majoria aquestes eleccions les formacions que duguin la 
DUI al programa. Cal evitar de totes passades que el gest tàctic de CiU esdevingui una fossa 
per al sobiranisme de la qual costi molt aixecar el vol. 
 
Sí, doncs, al Procés Participatiu del 9N, però en cap cas un substitut del necessari avançament 
de les eleccions el més aviat possible (començaments del 2015), sense cap més excusa 
dilatòria. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1vot d’ ERC. 
Vots d’abstenció: 3 vots del PSC 
Vots en contra: 2 vots 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 


