
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 18 
Data: 26 de novembre de 2014 
Horari: de 20.00 – 23.55  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 – no hi assisteix 
LLODRÀ NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor   
ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE – regidor - no hi assisteix 
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  
  

   
Com a qüestió prèvia l’alcalde sotmet a votació per urgència la incorporació d’una 
moció de declaració de responsabilitat pel 9N 
 
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència a votació, s’aprova: 
Per majoria absoluta amb el sentit del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 3 vots d’ICV, 1 de la CUP i 1 d'ERC. 
Vots en contra: 1 Bloc municipal i 1 vot del PP. 
 
L’alcalde Sr. Fors  obre la sessió. 
 
1.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, extraordinàries, de dates 29 
d’octubre i 6 de novembre de 2014.- 
 
La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, dels dies 29 
d’octubre i 6 de novembre de 2014. Les actes s’aproven per 12 vots a favor i 3 vots 
d’abstenció corresponents al grup municipal d’ICV. 
 



 
  
 
 
  

2.- Mocions.- 
 
2.1 Moció per a promoure el manteniment d’explotacions agràries a la vila.-  
 
L’alcalde Sr. Fors llegeix la següent Moció: 
 
L’Equip de Govern, presenta al Ple de l’Ajuntament la present Moció per al seu debat i 
aprovació, si procedeix, de conformitat amb la següent exposició de motius: 
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar està interessat en la protecció i la perdurabilitat de 
l’activitat a les explotacions agrícoles que resten a la vila.  
 
En un temps en què cada cop són menys les explotacions agrícoles de petites 
dimensions i en què les nostres viles creixen més urbanísticament per cobrir les 
necessitats de la ciutadania, és hora de protegir com a interès púbic les explotacions 
agrícoles d’Arenys de Mar. 
 
Així mateix, resulta important disposar no només dels espais verds previstos i 
protegits en el Pla d’ordenació urbana d’Arenys de Mar, sinó que cada cop hi ha més 
demanda al mercat dels anomenats productes de proximitat o km 0, que només 
estaran al nostre abast si perduren les explotacions agrícoles existents a la nostra vila i 
a la resta de municipis propers. 
 
Atès que el desenvolupament urbanístic fa possible la desaparició d’alguns d’aquests 
espais, per ser sòl urbà no consolidat, el govern municipal proposa el desenvolupament 
de polítiques que garanteixin la perdurabilitat de les explotacions agrícoles a la vila, 
com també que promocionin ajudes per al seu manteniment. 
 
Per tot l’exposat, el govern municipal proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
1.- Iniciar els tràmits necessaris per dur a terme una Modificació puntual del POUM 
d’Arenys de Mar en els àmbits que expressament ho sol·licitin, que permeti canviar la 
classificació actual del sòl urbà no consolidat i passi a classificar-se com a sòl no 
urbanitzable amb ús d’explotació agrícola. 
 
2.-  Estudiar la creació d’incentius i bonificacions fiscals a favor dels titulars d’activitats 
agrícoles professionals. Especialment es tindran en compte les explotacions agrícoles 
que hagin demanat la requalificació del sòl perquè sigui agrícola. En aquest sentit 
l’Ajuntament d’Arenys es compromet a enllestir un reglament abans de finalitzar el mes 
de març on es determinaran les ajudes a la pagesia basant el càlcul en l’Impost de béns 
immobles. 
 
3.- Seguir desenvolupant polítiques de difusió de l’existència de les explotacions 
agrícoles arenyenques així com dels seus productes. 
 
4.- Donar trasllat de la present moció a la Generalitat de Catalunya. 
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta 
literalment el que segueix: El BLOC Municipal votarà favorablement la proposta atès el 
fet de que l’ esmentat sector es troba parcialment afectat per l’execució de les obres 
del projecte “XB 03168 Millora General i que malgrat l’actual classificació com a sòl 
urbà no consolidat, aquesta finca continua destinant-se a l’explotació agrícola, ús que ja 
es venia fent amb els planejaments anteriors al vigent actualment. 
 
Dit això, sobta que s’hagi produït aquesta situació en la que la finca ha tributat IBI com 
a sòl urbà i a l’hora de valorar l’import de l’expropiació se l’hagi considerat com a 
rústic, això ens porta a pensar que s’ha donat alguna falla en el procediment 
administratiu, que s’ha de documentar i resoldre per part d’aquests Consistori. 
 
Els punts 1 i 2 de les propostes d’acord de la moció demanen dur a terme una 
Modificació Puntual del POUM per tal de que permeti adequar la classificació vigent 
actualment i que no es correspon amb el criteri de valoració d’Urbanisme de la 
Generalitat a la realitat d’ús agrícola que si es fa. 
 
El nostre Grup Municipal dona suport a la moció en el ben entès que en aquest 
procediment de Modificació Puntual s’esmenaran i justificaran les possibles errades de 
procediment comeses amb anterioritat i que ens han portat a la contradicció. El nostre 
suport està supeditat a la transparència i al compliment escrupolós de les normatives 
urbanístiques d’aplicació. 
 
Altrament, el punt 2 fa referència a la creació i aprovació d’un incentiu i demana la 
creació d’un reglament que ho desenvolupi. Penso que tots els presents a la sala donen 
per assumida la necessitat de protegir l’activitat de la pagesia i que, en conseqüència, és 
de l’ interès públic fer efectiva aquesta protecció. Ara bé, aquest interès públic s’ha 
d’argumentar i raonar d’una manera sòlida i clara. 
 
El BLOC Municipal ja va proposar a l’anterior Ple que aquest Reglament recollís també 
altres activitats objecte de protecció o d’incentiu. 
Entenem que la redacció d’aquest Reglament és clau per raonar amb solvència l’ 
interès públic dels incentius proposats en aquesta moció, a fi d’actuar amb l’exigible 
equitat per part de l’Administració Pública i de evitar que per un defecte de forma o 
una insuficient argumentació, la decisió d’aquest Plenari pugui resultar impugnada per 
un òrgan superior. 
 
En conclusió: estem a favor del propòsits dels acords que es proposen, però exigim 
rigor en els procediments per fer-ho efectiu amb l’ànim de garantir la viabilitat dels 
acords i evitar sorpreses en el futur. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta 
literalment el que segueix: No entenem el perquè estem portant a aprovació una 
moció que ha presentat el govern i a més que ha modificat fa tot just deu minuts. El 
govern no hauria de fer declaracions d’intencions, el govern hauria d’actuar, de portar 
a terme els acords i executar-los. Les mocions les solem presentar els partits a 
l’oposició, precisament perquè no estem a govern i no podem dur a terme el que ens 
agradaria.  



 
  
 
 
  

 
I és que els pagesos d’aquesta vila pateixen per culpa d’un error que ha comès aquest 
consistori en qualificar els terrenys rústics agrícoles com a sòl urbanitzable quan no ho 
és. I això implica una despesa inasumible pels nostres pagesos. 
 
En el ple d’ordenances del passat dia 6 de novembre ja vam parlar d’arrenjar aquesta 
situació i la Unió de Pagesos va enviar dos exemples d’ordenances de pobles veïns per 
poder equiparar la situació dels nostres pagesos a la dels d’aquests pobles. No se’n van 
sortir, tot i que també ho vam demanar els grups de l’oposició. Se’ls va proposar 
modificar el POUM però el govern ho veia molt complicat. Deien que hi havia moltes 
masies i que s’havien de catalogar totes, quan malauradament, a Arenys en tenim molt 
pocs de pagesos i la qüestió era clara de resoldre.  
 
En aquesta moció que ens presenta el govern, i que no té res a veure amb la 
proposada per la Unió de Pagesos, es parla en el primer punt d’iniciar els tràmits per a 
la modificació en els àmbits que expressament ho sol·licitin. Qui, com i quan es farà?  
 
I perquè creiem que aquesta moció és una mera declaració d’intencions i una argúcia 
del govern per no posar fil a l’agulla, aquest grup s’abstindrà.  
 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP  manifesta 
literalment el que segueix: Per la CUP l’aprovació el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Arenys de Mar va ser i ha estat un punt clau d’aquesta legislatura. Va ser un 
punt d’inflexió, atès que amb l’únic vot en contra de la CUP, s’esvaïen les possibilitats 
de fer un gir global cap a la protecció del territori.  
 
En la seva aprovació s’havia de decidir sobre un futur continuista de creixement i 
destrucció del territori o el que defensem la CUP: un futur en què el territori no sigui 
moneda de canvi especulativa sinó un recurs productiu al servei del poble d’Arenys; 
pels productors pagesos i els consumidors vilatans. 
 
En l’argumentari parlàvem de rehabilitació d’edificis ja existents, de fer una borsa de 
lloguer municipal i que es busquessin fórmules per forçar l’ocupació d’immobles buits; 
també parlàvem de cohesió social i territorial i, també, de mobilitat, un altre aspecte 
important. Així, vam demanar que calia fer un Estudi de Mobilitat on es redefinissin i es 
concretessin mesures reals per fer possible una eficient xarxa de transport públic, que 
unís el nucli urbà amb la resta del municipi. Però també és important aquest Pla de 
mobilitat, que de moment no tenim, per constatar quines infraestructures necessitem, 
quines no i posar blanc sobre negre per denunciar certes infraestructures que els 
arenyencs no necessitem. 
 
Al juny de 2012, amb l’aprovació del POUM, la CUP ja dèiem que calia evitar fins on 
fos possible la construcció de noves infraestructures. I en el supòsit que fos inevitable, 
perquè no eren de competència municipal, demanàvem que s’establís el nivell màxim 
de protecció per a les àrees delimitades per aquestes infraestructures. I tot això 
perquè el territori no sigui l’ase de tots els cops. En nom del progrés, no tot s’hi val! 
 



 
  
 
 
  

I tot això ho dèiem perquè pensàvem que la destrucció de sòl agrícola és totalment 
contrària a l’atenció i la preservació dels sistemes productius del territori. És contrària 
a la defensa i conservació dels ecosistemes agraris, però també forestals, i va, és clar, 
en contra de l’impuls d’un nou sistema productiu de proximitat i de l’equilibri 
mediambiental, com a interès paisatgístic i ecològic. 
No era gens en va aquesta argumentació: al Maresme quan s’ha de construir un eix de 
comunicació, sempre passa per sobre un camp de conreu! Un cop d’ull al territori, 
malauradament, així ho constata. Pensàvem en l’eix projectat a llevant, per Canalies, 
pensàvem amb la plaça Lloveras i l’hotel que s’hi vol fer, sí, però també pensàvem amb 
la variant de Valldegata que, en definitiva, és un dels aspectes que ens ocupa en aquesta 
moció. 
 
A parer de la CUP aquest POUM era i és insuficient i perpetua un model de 
desenvolupament social i econòmic insostenible. L’increment de la taxa d’atur, la gran 
demanda de prestacions socials per part de la població, la disminució de recursos 
econòmics dels ens locals, el tancament d’empreses arenyenques, la pèrdua d’espais 
naturals i el deteriorament ambiental, la regressió d’altres economies sostenibles, com 
ara l’agrícola o la pesquera, són arguments prou evidents per revisar aquest model de 
desenvolupament. 
 
I, malauradament, el present ens dóna la raó i dos anys més tard, el juliol de 2014 la 
CUP presentàvem la moció per l’exercici digne de la pagesia arenyenca i de suport 
incondicional a l’Horta de Can Puig. Què passava doncs? I en aquest punt, caldrà fer 
una mica de memòria de planejament local. Al 1984 i 2001 es va preveure i regular el 
creixement del nucli antic. Ja en aquell moment la conurbació arenyenca començava a 
patir la virulència de la destrucció del territori; així, per llevant vam començar per 
perdre algunes hortes, a la zona del Bareu, Canalies i la Serp, especialment, i a ponent 
es va fer un polígon industrial i una àrea comercial a banda i banda del Rial Llarg. Les 
conseqüències, en aquell moment, van ser tocar de mort la pagesia arenyenca. I ara, 
tenim un polígon mig buit on cada dia que passa perdem un llençol a cada bogada. Un 
que no està desenvolupat i una variant projectada, que sembla que ha de ser la 
salvadora de tots els mals arenyencs, excepte pel territori i l’exercici de la pagesia. 
 
Estem a les portes, doncs, d’una nova agressió al territori, que pel poc espai agrícola 
que té arenys, esdevé d’un pes simbòlic i territorial sense parió. Perdrem 9000 metres 
quadrats de terreny agrícola i, a més, qui paga, no vol pagar en funció del que tributa la 
família propietària d’aquests terrenys sinó en funció de l’ús que se’n fa. Això vol dir: es 
paga a un preu molt alt, un IBI urbà, i quan ha de ser indemnitzada, perquè la variant, 
diuen que té un interès públic, llavors se li paga al preu més baix, com a sòl rústic. 
 
I en aquest punt també cal fer una aportació. La CUP en tots, tots, els plens 
d’ordenances, el darrer fa tres setmanes, doncs ja havíem reclamat el que avui es porta 
a votació. Exactament demanàvem que es bonifiqués, i aquí fem un parèntesi i matisem 
que on posa bonificació sigui subvenció, doncs una subvenció del 90% als immobles 
urbans ubicats en àrees de la població amb activitats primàries. Aquesta iniciativa va 
dirigida a la preservació del territori i el paisatge a partir de bonificar les poques 
explotacions agràries que encara queden a la vila. Per poder aplicar aquesta bonificació 
entenem que la solució passa per declarar d’interès públic i general el foment i  



 
  
 
 
  

 
 
 
desenvolupament de les activitats agrícoles de la vila i buscar l’encaix d’aquesta mesura 
a l’article 74.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. I és això el que ara 
estem portant a votació. I ens sembla perfecte, tot i que no compartim l’interès que ha 
motivat aquest canvi. No compartim la construcció de la variant i encara menys el cost 
ecològic i paisatgístic que aquesta suposarà. 
 
Serem, som, la generació que deixarem el territori molt pitjor que com el vam heretar. 
Hem posat preu al territori sense garantir l’autonomia d’allò que com a humans ens 
cal: aliment, aigua, territori i energia. La utilització racional del territori i del medi 
ambient comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de 
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. I això, a parer de la 
CUP, no ho estem fent. 
 
Per tot l’argumentat, al POUM no hi vam fer suport. I a la moció tampoc. No és 
només que ens sembli insuficient, de fet hi faríem suport, tot i ser a mig camí del que 
voldríem, però sí que són petits passos que van en el sentit de cap on la cup volem 
anar. Ara bé, no compartim el format, una moció, que no deixa de ser una declaració 
d’intencions i, per tant, dependrà de responsabilitat moral de cadascú. Reclamem un 
acord de ple. I no ens convenç l’excusa de manca de temps. Potser de manca de 
previsió, però no de temps. Des que es va aprovar al mes de juliol una moció de la 
CUP en defensa de l’exercici digne de la pagesia i de suport a l’Horta de Can Puig han 
passat força mesos i moltes reunions on s’ha demanat això. Per tant, no és una qüestió 
de temps. I el redactat tampoc ens convenç: quan s’han d’executar els acords? com es 
traduirà l’incentiu a favor dels titulars? Com a subvenció? Bonificació? Tot plegat són 
molts dubtes, que com hem dit al principi, s’han d’afegir al fet que la proposta és via 
moció i no via acord de ple. 
 
Per tot plegat, la cup no podem fer suport a la moció. Reclamem, i llavors sí que hi 
farem tot el suport, que es concretin totes les demandes. Fins i tot, en format moció hi 
votaríem a favor. Però amb uns acords concrets i que instin a fer quelcom. És això que 
demanem, com ja hem fet a la junta de portaveus prèvia al ple, doncs demanem que 
consti en la moció, o si més no a l’acta del ple, per tant, aprofitin l’oportunitat i 
prenguin el compromís públic de fer-ho. 
 
Amb tot, i tal com ja hem manifestat, el grup municipal de la CUP no podem votar a 
favor d’aquest punt. 
 
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment 
el que segueix: Els avancem que el sentit del vot d’Iniciativa en aquesta moció que avui 
es porta al Ple per promoure el manteniment d’explotacions agràries a la vila i per 
donar suport al compromís d’aquest plenari a portar a terme una modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, serà l’abstenció. 



 
  
 
 
  

En primer lloc el nostre grup considera que el format de moció  que l’equip de govern 
ha triat per aprovar els acords de la mateixa no és el que pertoca i que pensem que 
 s’havien de materialitzar en propostes d’acord més concretes. 

D’altra banda, a dues hores escasses abans d’aquest ple, des del Govern d’Arenys, ens 
han passat un modificat respecte al text original que teníem de la setmana passada.  

Al nostre entendre,  aquesta moció com a declaració de bona voluntat, pot quedar 
com a paper mullat si no hi ha el compromís real de fer la feina que toca, i fins al 
moment no ha estat d’aquesta manera. 

Justament avui, també hem conegut les esmenes que la Unió de Pagesos havia aportat 
al text inicial, i pensem que eren del tot assumibles i donaven molta més coherència al 
text. Creiem que la moció que s’havia de portar al Ple era aquesta, i no una còpia 
retallada de la que van presentar inicialment.  

Pensem que es perd una oportunitat única de tancar les negociacions amb el 
Departament , fet que suposa allargar de nou una situació inconvenient per la família 
Puig, pel sector pagès i per Arenys. 

Recordem que en el Ple de juliol, ara fa mig any, tots els grups vam  donar el suport a 
la propietat de l’Horta de Can Puig en les negociacions amb el Departament de 
Territori  i Paisatge de la Generalitat  per poder  resoldre tant el procés d’expropiació 
, com el de la tributació, per que la família pugui mantenir l’activitat agrícola.   

Hi ha hagut moltes reunions i molts compromisos no acomplerts fins al moment,  i 
pensem que hi ha hagut temps suficient , tant  per iniciar des de Serveis Tècnics els 
tràmits necessaris per dur a terme una modificació  puntual  del POUM per permetre 
el canvi de la classificació actual de la finca, com per aprovar la bonificació  de l’IBI 
urbana que paguen els titulars d’aquestes  finques  o buscar la fórmula per que el 
paguin a raó del que realment són, finques rústiques dedicades a l’activitat agrícola. 

Al ple extraordinari d’Ordenances Fiscals a inicis d’aquest mes de novembre, el nostre 
grup ja va mostrar la  perplexitat i la  decepció, de que  finalment no s'hagués pogut 
trobar cap proposta administrativament viable per donar compliment a un dels acords 
que fa mesos que s'estan plantejant amb la Unió de Pagesos i els grups d'aquest 
consistori, pel que fa a la modificació de l'impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana, per incloure una bonificació d’IBI urbana que paguen finques urbanes o 
urbanitzables que són la base territorial d'una explotació agrícola per part d'un 
professional de l'agricultura que ho acrediti, com és el cas de la família Puig. 

A Blanes, ho havien fet sota l’empara de mesures de foment d'activitats d’interès 
públic. D'aquesta manera van introduir la possibilitat d'atorgar ajuts a les activitats 
agrícoles (d’interès públic) que han de fer front al pagament d’IBI d’urbana, per 
fomentar i viabilitzar la seva activitat, per ser d’interès públic pel municipi. 

Se’ns va dir que els tècnics de la casa no ho veien clar,  que s’estudiaria i que ja es 
vehicularia alguna altra fórmula al respecte. Ara a través de la nova moció que ens han 
fet arribar a última hora comprovem que s’ha fet un pas enrere en relació a la que ens 
van presentar fa una setmana , molt més concreta i amb acords més ferms i 



 
  
 
 
  

contundents  i que potser que  fins i tot s’acabin convertint en només en una 
declaració d’intencions. 

Seguim defensant que avui no s’havia de presentar aquesta moció sinó unes propostes 
d’acord en ferm i no declaracions de voluntat  i que poden quedar finalment com a 
paper mullat. Si s’havia d’aprovar una moció  era la que contenia les esmenes i 
aportacions de la Unió de Pagesos .  

La nostra abstenció ho és en un sentit crític, per mostrar la nostra disconformitat amb 
la poca valentia del govern i deixar aquest capítol en fals, quan teníem la oportunitat de 
tenir el consens de tots els grups municipals i els pagesos. 

 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC,  1 vot PP i 1 vot Bloc Municipal   
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 vot ERC.  
 
2.2 Moció en defensa de l’eradicació de les diferents formes de violència 
masclista vers les dones.-  
 
La regidora Sra. Illescas llegeix la següent Moció: 
 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa 
la violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un impediment perquè 
les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. La finalitat 
d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència 
masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret 
bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència. 
 
No obstant això, el 2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves 
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència 
de gènere de tot el 2013. 
 
Reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers 
anys.  
 
Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la 
inserció laboral i  les polítiques de suport a les persones amb dependència són 
innegociables i imprescindibles per a la justícia social. 
 
Acords: 
 
En record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere,  
els regidors i regidores d’aquest ajuntament manifesten: 



 
  
 
 
  

La seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, als maltractadors i 
còmplices, i referma el seu compromís amb les víctimes. 
 
Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a: 
 
1.- Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en 
tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones 
en situacions d’extrema vulnerabilitat. 
 
2.- Demanar a la Generalitat  que avanci en el desplegament de la Llei per a 
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del 
desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les 
víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments 
de pensions.  
 
3.- Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders 
públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament: 
Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta 
literalment el que segueix: El nostre posicionament serà favorable a l’adopció dels 
acords proposats en aquesta moció. 
 
No obstant això volem fer les següents consideracions: 
 
S’insta a aquest Ajuntament a mantenir els recursos, serveis i pressupostos per 
combatre la violència masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga 
crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 
 
En efecte, tots els ciutadans, homes i dones pateixen els efectes d’aquesta dura crisis 
econòmica i els situa en situació d’extrema vulnerabilitat. En conseqüència, resulta 
imperatiu fer una assignació assenyada i proporcional dels limitats recursos públics. Les 
necessitats son múltiples i els recursos limitats. 
És per això que el nostre Grup demana a la Regidoria d’Igualtat que ens faci a mans 
l’informe on es reculli les dades de la vila d’Arenys de Mar referides a la violència 
masclista al nostre municipi i la seva gestió, amb dades objectives podrem assignar 
recursos amb proporcionalitat i conforme a les necessitats reals. 
Moltes gràcies. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta 
literalment el que segueix: A casa nostra i en ple segle XXI podem afirmar que les 
formes de violència masclista que pateixen les dones van en augment i que tots els 
drets aconseguits després de tants anys de lluita i patiment estan ara més debilitats que 
mai.  
 



 
  
 
 
  

És la violència de les 1000 cares: són les dones qui cobren menys diners per fer les 
mateixes feines que els homes, són les dones qui fan les feines més precàries, són les 
dones qui pateixen l’assetjament sexual a la feina, són les dones qui les acomiaden per 
ser mares, són les dones qui cobren les pensions de viudetat més baixes, són les dones 
qui aguanten la majoria de les llars, són les dones qui pateixen maltractaments físics i 
psicològics per part dels homes i són les dones les víctimes mortals de la violència 
masclista. Al Principat de Catalunya ja ha hagut deu dones assassinades per la seva 
parella i moltes altres viuen silenciades i amb l’ai al cor.  
 
Aquesta és la societat que tenim. I malgrat el reconeixement legal de la igualtat de 
drets entre els homes i les dones, amb això no n’hi ha prou per canviar el model 
patriarcal. Tenim mecanismes per ajudar a una dona maltractada. Però cal anar molt 
més enllà i crear estratègies, un canvi de soca-rel perquè la dona no sigui maltractada. 
Amb la crisi, per exemple, la Llei dels drets de les dones contra la violència masclista 
ha quedat reduïda a una simple declaració propagandística, amb la disminució dràstica 
de recursos públics per atendre els casos de violència masclista que van en augment. 
 
Amb tot, cada dia, els 365 dies de l’any, és una jornada de defensa del dret a viure 
sense violència. Cal ser actius i cadascú des de l’àmbit més personal i públic fer per 
eradicar, fer per construir un país molt millor. 
 
El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el 
que segueix: A ICV estem en contra de qualsevol forma de violència, sigui quina sigui la 
seva expressió. I en l’àmbit familiar, tot i estar al segle XXI les dones continuen sent 
vulnerables per desgràcia. I així ho demostren múltiples informes i dades de les que 
disposem. 
  
Els incompliments constants de les recomanacions internacionals per eradicar la 
violència masclista que es produeixen a casa nostra, dels quals alerten amb 
preocupació les organitzacions feministes, són una prova més de la necessitat imperant 
d’un canvi de rumb decisiu cap a polítiques actives de lluita contra el masclisme. 
  
Per una banda, les recomanacions generals del Comitè per l’Eliminació de la 
Discriminació Contra les Dones de les Nacions Unides (de l’any 1992) i per l’altre del 
Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa per prevenir i combatre la violència contra les 
dones (que va entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany), ha de ser una prioritat de país, 
per a totes les institucions públiques, des de l’àmbit educatiu fins al judicial i, 
especialment, en aquest últim. 
  
Per desgràcia el nombre de víctimes a Catalunya aquest any s’ha vist incrementat des 
de la primera redacció d’aquesta moció. 
 
Enguany, més de 55.000 dones víctimes de violència en l’àmbit de la parella han estat 
ateses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les Víctimes. Xifres que tenen 
rostre, nom i cognoms, vides. Que descriuen una xacra que no para de créixer i que 
esdevé una situació dramàtica que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia 
incapaç de garantir el dret de les dones a viure lliures de violència. 
  



 
  
 
 
  

Les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i expressions, des 
dels maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetjaments 
laborals, entre altres múltiples manifestacions, així com els perfils dels agressors 
masclistes i la gravetat de l’augment de la violència en la població més jove, com 
alerten recents estudis, constaten una realitat inacceptable en qualsevol país 
democràtic. Més enllà de les dades visibles, informes recents com el de l’Agència de 
Drets Fonamentals de la Unió Europea presentava unes conclusions alarmants: un 22% 
de les dones a l’Estat espanyol afirmava haver patit violència física o sexual i ho callava. 
Un 30% denunciava haver patit violència física, psicològica o sexual a la infància per part 
d’un adult. 
 
En l’informe presentat per Dones Juristes l’octubre del 2013 sobre els drets de les 
dones adolescents davant la violència masclista es feia palesa la dura realitat que les 
violències masclistes persisteixen en les relacions entre nois i noies on persisteixen i 
s’incrementen les conductes masclistes, d’assetjament i control, especialment a través 
de les noves tecnologies, que queden impunes per la manca de regulació. 
  
Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta de totes les expressions de 
violència masclista, també de les més subtils i simbòliques. Cal emetre un contundent 
missatge de que no hi ha impunitat front els feminicidis ni la violència masclista. 
  
El Dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes és una oportunitat per 
fer visible, una vegada més, aquesta situació devastadora que nega a milions de dones el 
seu dret a viure una vida lliure de violències. Però no n’hi ha prou en fer-la visible, cal 
un compromís ferm, social i polític per tal de combatre-la i eradicar-la. Cal posar fre a 
aquesta situació alarmant. 
  
Nosaltres sempre estarem del costat de les víctimes. 
  
Sotmesa aquesta moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
2.3 Moció de la CUP en suport a la iniciativa legislativa popular fer una llei 
del sistema educatiu de Catalunya.- 
 
El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
 
Atès que l’Assemblea Groga de l’Alt Maresme, que agrupa pares i mares, alumnat i 
professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de 
Catalunya aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de 
democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat. 
 
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no 
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la 
universitat. 
 
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els 
de titularitat privada i concertada. 



 
  
 
 
  

 
Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola 
catalana i per a totes les persones,exercint el dret de democràcia real en la presa de 
decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de 
manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des 
de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als 
centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una 
participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i 
professorat per la presa de decisions. 
 
Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de 
la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes 
sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació. 
 
Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que 
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, 
sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals. 
 
Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i 
de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència 
masculina que a hores d’ara és mínima. 
 
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància 
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat 
educativa: família, professorat, alumnat,etc., La ratificació per part dels Consells 
Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels 
centres educatius.   
 
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de 
plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluratizar els agents que 
intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no 
necessàriament docents i remunerades. 
 
Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de 
l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar 
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i 
secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques-
salari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris. 
 
Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i 
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que 
treballen en els centres educatius. 
 
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de 
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 
50%. 
 



 
  
 
 
  

Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu 
han de ser transparents i objectius. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP d’Arenys de Mar proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  
  
1.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). 
 
2.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del Sistema 
Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC). 
 
3.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els 
recursos necessaris per dur-la a terme a la vila d’Arenys de Mar. 
 
4.- Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga de l’Alt Maresme, promotora 
d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular.  
 
No obstant, el Ple decidirà                   
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta 
literalment el que segueix: El BLOC Municipal està d’acord amb la majoria de les 
propostes formulades en aquesta moció i per tant, votarem favorablement. 
No obstant això, estem disconformes amb la criminalització que es fa de la 
col·laboració amb empreses  privades en l’àmbit de la recerca i la innovació. Aquesta 
col·laboració no és de cap manera negativa, ans al contrari, és útil en l’etapa 
universitària, especialment pel que fa a l’emprenedoria. 
 
Això no vol dir que ha d’existir  “barra lliure” per fer un ús interessat o esbiaixat 
d’aquesta col·laboració, de fet, ha d’haver tolerància zero contra qualsevol abús, s’han 
de gestionar amb la màxima transparència i han d’estar convenientment fiscalitzats i 
supervisats. 
 
Els convenis Universitat-Empresa han estat i son una bona eina per a la formació, 
l’emprenedoria i la innovació. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta 
literalment el que segueix: La llei espanyola dita de qualitat de l’educació , la l’OMCE, 
és una llei que el que menys li preocupa és la llengua. L’estat espanyol ha decidit fa 
temps l’homogeneïtzació mitjançant una llei retrògrada, que ataca el model d’escola 
inclusiva.  
 
A partir d’aquí, la l’OMCE fa de tot, situar la FP en inferioritat dificultant la transició 
escola—treball, incongruent amb les necessitats del mercat, que provoca situacions de 
pèrdua de l’autonomia de centre. L’educació és ideologia, les polítiques educatives són 
ideològiques i les proves PISA també, començant per qui les promou i qui les fa, la 
OCDE. El nostre sistema educatiu és el pal de paller del nostre estat del benestar. De 



 
  
 
 
  

les polítiques públiques de benestar l’única veritablement universal és l’educació, que té 
l’obligació d’atendre a tots i cadascun dels ciutadans cada dia. 
 
 En polítiques educatives tothom no hi té el dret sinò que hi té el deure. Hem acabat 
creant unes necessitats socials en que hem situat l’educació en que l’escola ha de fer 
gairebé de tot. L’escola no construeix la societat però sí que en determina el model. Hi 
ha un altre model per modelar societats justes i equitatives, formades i formadores, 
aquest és el nostre model, l’escola inclusiva. El pacte Nacional per a l’educació és quan 
es pacta aquest model d’escola catalana, escola pública entesa com la que té 
finançament públic, independentment de quina sigui la gestió. El pacte nacional per a 
l’educació va ser impulsat per ERC, va ser el punt de sortida del que ha de ser el 
model educatiu de la República Catalana. Com a servei públic, escola formativa, i 
inclusiva, èxit educatiu com a prioritat, abordar les desigualtats i la igualtat 
d’oportunitats, formar pel coneixement i habilitats, la feina ja la tenim feta a aquest 
nivell i pensada. Una de les estructures d’estat fonamental és l’escola. 
 
Però això no es podrà fer fins que Catalunya no estigui dotada econòmicament com si 
fos un estat, fins que no tinguem els nostres recursos i fins que no els puguem 
gestionar lliurement. I no podem deixar de banda el pacte nacional per a l’educació i 
altres organitzacions de pares i mares d’alumnes que tant han contribuït a gaudir i 
implantar el model educatiu català. 
 
Per tot això ERC s’abstindrà.  
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment 
el que segueix: A ICV no donarem suport a la moció perquè creiem que no ha buscat 
el consens amb entitats de pares mares com la FAPAC ni amb els moviments de 
renovació pedagògica, ni amb les entitats municipalistes, ni amb els altres sindicats ni 
generals com CCOO. UGT, CGT. USOC ni sectorials com Aspepc. Tampoc no s'ha 
buscat la col·laboració dels grups polítics, de l'actual parlament de Catalunya. 
 
Tampoc el Marc Unitari de la Comunitat Educativa no s'ha posicionat a favor d'aquesta 
ILP. 
 
La ILP per una nova llei d'Educació a Catalunya, ha estat impulsada per la 
USTEC/Assemblea Groga i per la CUP.  
 
Volem remarcar però, que ens oposem frontalment a la LOMCE. Imposada per l'estat 
espanyol, trepitjant la legitimitat del parlament de Catalunya i sense tenir en compte 
cap ni un dels agents educatius del nostre país. Si el que es vol es canviar l'actual LEC 
caldria cercar complicitats més àmplies i plurals.  
 
De la proposta de Llei que es realitza amb la ILP, creiem que molts dels articles ja 
tenen cabuda o estan explicitats a la LEC i tanmateix no veiem que la proposició de llei 
englobi i tingui en compte tot el sistema educatiu obligatori i no obligatori. 
 
Es planteja més com una proposta estructural del sistema i no aborda temes claus com 
el paper dels municipis, la participació dels pares i les mares, el treball en xarxa, la 
formació al llarg de la vida. Ni afronta temes com el cos únic del professorat, la 



 
  
 
 
  

formació inicial dels docents, l’avaluació per aprendre i millorar, l’avaluació en tots els 
seus àmbits no únicament l’alumnat, també el professorat i el centre han de formar 
part d’aquesta funció reguladora de tot procés d’aprenentatge. 
 
No hi ha cap apartat de la proposta, que tingui en compte l'estructura del curs escolar 
ni l'horari de l'alumnat. No planteja si el curs ha de seguir funcionant com fins ara, 
(mateixos períodes vacacionals, estructura trimestral,.......) ni diu res respecte del 
retorn de la 6a hora a primària, reivindicació essencial de la FAPAC. 
 
Proposa treure titularitat de gestió als ajuntaments, en el cas de les escoles bressol. 
No parla de la gestió de les escoles municipals de Música ni dels ensenyaments no 
reglats. No parla de la formació al llarg de la vida. No dona paper educatiu ni 
competències als municipis. Solament parla, de manera general, del sistema obligatori, i 
margina el sistema educatiu no obligatori. 
 
Proposa que les direccions dels centres siguin proposades pels claustres i ratificades 
pel consells escolars. Això vol dir donar primacia als i les docents en la elecció i deixar 
l'opinió dels pares mares i alumnat en segon terme. 
 
Proposa que en 10 anys, deixin d'haver escoles privades concertades, un objectiu 
lloable, però gens realista. És una proposta maximalista que no té en compte cap 
graduació temporal, basada en la realitat econòmica ni en la dotació de pressupostos 
adients. No parla del 6% del PIB com la xifra que s'hauria de dedicar a l'Educació, (el 
6% del PIB fou objecte d'una ILP estatal promoguda per CCOO, l'any 1996, que no fou 
aprovada pel govern). 
 
A Iniciativa, ens hagués agradat molt votar a favor de la moció perquè compartim 
algunes de les propostes que s'hi fan, però creiem que si es vol canviar l'actual LEC, cal 
cercar més complicitats, més amplies i plurals. Pel motius que hem explicat, ens hi 
abstindrem.  
 
Sotmesa aquesta moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 1 vot CUP i 1 vot Bloc Municipal. 
Vots en contra:   1 vot PP 
Vots d’abstenció: 4 vots del PSC,  3 vots ICV i 1 vot ERC.  
 
2.4 Moció de declaració de responsabilitat pel 9N.-  
 
La regidora Sra. Moreno llegeix la següent Moció: 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van 
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i 
alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, 
va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat 
i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, 
no la va interposar. 



 
  
 
 
  

 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya 
perquè interposés una querella. 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels 
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa 
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van 
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es 
donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals 
de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant 
una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del 
govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta 
comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de 
funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern 
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara 
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit 
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les 
llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar 
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques 
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia 
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui 
són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin 
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament 
en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que 
se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de 
la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del 
citat procés democràtic. 
 
2.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta 
literalment el que segueix:  Abans de res, declaro que vaig participar en el 9N i si això 
significa que vaig cometre un delicte, que vinguin a buscar-me i portar-me a presó, si 
cal, però com ja hem raonat a l’inici del Ple, aquesta moció s’ha entrat aquest matí fora 
de termini i no està justificada la urgència, es tracta d’un criteri que s’aplica de manera 
arbitraria per part dels Grups, per coherència ens abstindrem en la votació i deixem 
constància del nostre rebuig per aquesta arbitrarietat.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero en representació del grup municipal del PP manifesta 
literalment el que segueix: En les democràcies occidentals tenir una majoria de vots no 
legitima per incomplir les lleis vigents i les resolucions judicials.  
 
Ningú està per damunt de les lleis, per alta que sigui la seva responsabilitat, perquè tots 
som iguals davant de les lleis.   
  
Els governants que són responsables d’exigir als ciutadans complir les lleis, tenen que 
donar exemple en fer allò que exigeixen.  
   
No li correspon mai a les cambres de representació política, siguin municipals, 
autonòmiques o nacionals, fer pronunciaments públics que tenen per objecte 
pressionar als òrgans de la justícia per tal que actuïn d’una determina manera.   
 
Aquestes mocions determinen que una majoria política pot decidir situar-se per 
damunt de les lleis. No només no es respecta l’autonomia del ministeri fiscal i la 
independència del poder judicial, sinó que es fan afirmacions que pressuposen que uns 
governants poden determinar quan compleixen o no les lleis.  
Ara els magistrats del TSJ català són els emplaçats a decidir si la Constitució té o no 
algun valor a Catalunya. La democràcia té els seus mecanismes i actuen de manera 
independent.  

Els fiscals són experts en dret penal i processal, són juristes i estan molt qualificats. 
Ningú ha de dir el què han o no han de fer. El que ha passat amb el 9N és el que hauria 
passat en qualsevol estat de dret, que és presentar una querella contra qui se salta les 
lleis democràtiques i desobeeix al Tribunal Constitucional. 

La justícia és igual per a tots i ningú té dret a saltar. 

 
 
Sotmesa aquesta moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 2 vots del PSC corresponents al Sr. Vinyes i a la Sra. 
Illescas, 3 vots ICV, 1 vot CUP i 1 vot ERC.  
Vots en contra:   1 vot PP i 2 vots del PSC corresponents a la Sra. Estrada i al Sr. 
Fontbona. 
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal. 
 
2.5 Moció de declaració unilateral d’independència.-  
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del Bloc llegeix la següent 
Moció: 
 
El poble català és una nació mil·lenària composta de diferents entitats històriques que 
formen els Països Catalans. Una de les parts de la nació catalana, que alhora és el nucli 
on s’originà la mateixa nació, és el Principat de Catalunya, antiga entitat sobirana 
reconeguda internacionalment durant tota l’Edat Mitjana i gran part de l’Edat Moderna.  
El Principat de Catalunya porta tres-cents anys sota el jou del Regne d’Espanya: ocupat 
el 1714 militarment, i de nou el 1814 s’aboliren les seves Constitucions i se li 
imposaren unes lleis estrangeres, mentre se’l passà a explotar econòmicament. 
Aquesta situació de domini espanyol encara perdura, tot i que ara el Regne d’Espanya 
es disfressi de democràcia.  
 
Darrerament, a Catalunya ha crescut la consciència que hem de recuperar la sobirania 
nacional perduda –i arrabassada per les armes-, i ja hi ha una majoria social del poble 
català que vol la Independència respecte Espanya, cosa que demostren les darreres 
mobilitzacions socials massives. Per contra, l’Estat espanyol vulnera els drets humans 
dels catalans i priva que el poble català exerceixi el dret a l’autodeterminació amb 
naturalitat, tal i com defensa l’Organització de les Nacions Unides en els seus principis 
fundacionals que versen sobre les llibertats dels pobles. Espanya sempre ha optat per 
imposar, colonitzar i explotar, en comptes de negociar i dialogar.  
 
Recentment el Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya havien convocat 
una consulta popular no referendària que pretenia preguntar sobre la Independència 
de Catalunya als seus ciutadans. L’ Estat espanyol ha impedit la consulta per a què els 
Catalans no puguin decidir lliurement el seu futur polític. Les autoritats catalanes han 
optat per no fer la consulta tal i com estava plantejada, optant per un procés 
participatiu, plantejat en termes de mobilització popular, però sense generar un 
mandat democràtic i, per tant, cal cercar altres vies per assolir la independència de 
Catalunya.  
 
Atesa la delicada situació actual del país, després del bloqueig de la via de la consulta tal 
i com estava plantejada, i davant de la preocupació pel nostre futur nacional sota l’ofec 
i espoli constant per part d’Espanya.  
 
Atès que un cop demostrat que mitjançant la via del referèndum no s’exercirà el dret a 
l’autodeterminació, i que l’únic camí que li queda a Catalunya per esdevenir 
independent és mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència per part del 
Parlament de Catalunya. 
  
És per tots aquests motius que Solidaritat per la Independència (SI) proposa els 
següents acords:  
 
1.- Instar al Parlament, el Govern de la Generalitat i als agents polítics i socials, a 
emprendre totes les iniciatives polítiques per assolir la Independència del Principat 
mitjançant una Declaració Unilateral d’Independència (DUI), com a màxim el 23 d’abril 
de 2015.  
 



 
  
 
 
  

2.- Suport a la resta de territoris dels Països Catalans perquè puguin exercir el dret a 
l’Autodeterminació, i un dia es pugui assolir la reunificació política de la nació catalana 
complerta.  
 
3.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris, al 
President del Govern de la Generalitat i a les entitats representades al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir. 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment 
el que segueix: El grup municipal d'ICV ha demanat a la Junta de Portaveus que s'ha 
celebrat abans del ple, al representant del BLOC, que deixés sobre la taula aquesta 
moció, pensant que el debat que ens ocupa en aquests moments no és el de la moció.  
 
No han passat ni 24 hores que el President de la Generalitat va presentar el full de 
ruta institucional, i molts de nosaltres, encara no hem tingut temps de pair la proposta 
feta.  
La nostra força s'ha decantat sempre de manera plural i inclusiva pel dret a decidir, i a 
Arenys de Mar, hem estat sempre recolzant les mocions sobiranistes i 
independentistes que si han debatut.  
 
Però avui, no donarem sortida a les presses de Solidaritat per aprovar la moció, 
perquè tal com hem dit, aquest ara no és el centre del debat.  
 
D'aquesta manera, el nostre vot serà l'abstenció.  
 
Sotmesa aquesta moció a votació, no s’aprova amb el sentit del vot 
següent: 
Vots a favor: 1 vot Bloc Municipal. 
Vots d’abstenció: 4 vots de CiU,  3 vots ICV, 1 vot CUP i 1 vot ERC.  
Vots en contra:   1 vot PP i 4 vots del PSC.  
 
3.- Precs i preguntes.- 
 
3.1 PRECS BLOC MUNICIPAL 
 
 1.- El proppassat dissabte 22 de novembre es va dur a terme una activitat esportiva 
que va suposar el tall de tota circulació a la Riera durant unes hores, ningú s’hi oposa a 
les activitats lúdiques o esportives que dinamitzen la vida social, però s’ha de tenir en 
compte l’impacta negatiu que tallar la Riera té en la activitat comercial de les botigues 
un dissabte a la tarda. No pot ser que una activitat es faci a costa de perjudicar l’altre i 
menys tenint en compte la crisis que estem patint. Ens consta que alguns botiguers han 
fet arribar instàncies en aquest sentit. El nostre Grup Municipal demana a l’equip de 
Govern que s’eviti tant com sigui possible fer en horari comercial aquests talls de la 
Riera i quan això no sigui possible, s’informi a les diferents agrupacions comercials, de 
restauració i comerç en general amb antelació mínima de 2 mesos i es reforci la 
senyalització de circulació alternativa i aparcaments de la vila.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 



 
  
 
 
  

 
2.- El passat Ple d’octubre el nostre GM va demanar detall de les obres a realitzar al 
Mercat Municipal i la data prevista d’execució, el Regidor de l’àrea va dir que recollia el 
prec i faria arribar aquesta informació. L’únic que hem rebut ha estat un correu 
electrònic del dia 6 de novembre amb 4 línies, el dia 19 demano els detalls referits i 
hores d’ara no he rebut cap resposta.  
Volem saber en què consisteix exactament la reparació que es farà a les portes 
metàl·liques, per exemple si es canvien les frontisses o no (costen molt d'obrir), si es 
posarà suplement a sota per evitar que entrin gats i rates, on van ubicats els tendals? 
son per evitar les insolacions que es produeixen a l'estiu, especialment sobre les 
parades del peix? quants tendals es posen i on? I algunes qüestions més.  
Reiterem la demanda d’informació detallada i dates d’execució prevista per les 
esmentades actuacions, per poder complir amb la nostre obligació de vetllar per la 
realització d’unes actuacions absolutament necessàries.  
 
El regidor Sr. Pascual recull el prec. 
 
3.- També en el Ple d’octubre vam demanar que atès que 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. 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.  
No hem rebut cap informe. Reiterem la petició i esperem que aquest cop compleixin.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
4.- Al Ple d’abril de 2014 el nostre GM va formular la següent pregunta:  
“El passat mes de desembre, essent encara Regidor de Promoció Econòmica, vaig 
informar a l’alcalde i posteriorment al Regidor d’Urbanisme de la conveniència de 
realitzar un estudi d’eficiència tarifaria en el subministrament elèctric dels edificis 
municipals, una anàlisis ràpida feta sobre les factures del Mercat Municipal ens indicava 
un potencial estalvi d’uns 400 € mensuals, simplement adequant la potencia 
contractada amb el consum real, quedi clar que no parlem de fer cap inversió en 
dispositius d’estalvi energètic, això em consta que es canalitza a través del Consell 
Comarcal. Cada dia que passa regalem diners als subministradors elèctrics, per quin 
motiu no es posa en marxa?” El Regidor d’Urbanisme es va despatxar la pregunta amb 
dir “que no es cert que no tingui cost rebaixar la potencia”i desestimar la proposta.  
 
Aquest GM va insistir a l’actual Regidor de Promoció Econòmica de la necessitat 
d’aquest estalvi i en aquesta ocasió l’equip de Govern s’ho ha pres seriosament i el 
resultat de fer extensiva la mesura a tots els edificis municipals ha resultat un estalvi de 
44.000 € /any, com anuncien al web municipal. Això suposa un estalvi mensual de 
3.666,66 €, que en cas d’haver-se posat en marxa al gener de 2014, l’estalvi d’enguany 
hauria estat de 36.666 €, però com que la proposta inicial provenia del regidor Acero, 
encara a Govern, doncs no van fer ni cas.  
 



 
  
 
 
  

Les propostes del nostre GM sempre son proactives i en benefici del municipi, per 
això els hi dic que, encara que tard, felicitacions per tirar-ho endavant, hem vist masses 
modificacions de crèdit per pagar factures d’electricitat i cal reduir la despesa, però no 
hi ha prou amb aquest acord amb la companyia subministradora, cal anar més lluny i 
fer un monitoratge continu de les factures, sovint amb errades, cal negociar eficaçment 
el preu (no hi ha prou amb el conveni del Consell Comarcal) i finalment cal controlar 
adequadament els consums per racionalitzar-los i aplicar mesures d’eficiència 
energètica. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
3.2 PREC DE LA CUP 
 
A la plaça Josep Maria Arnau s’hi va enretira, fa temps, un banc que hi havia, i ara s’ha 
convertit en un aparcament no autoritzat. Demanem que s’hi actuï, atès que està ben 
senyalitzat que no s’hi pot aparcar. 
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
3.3 PREC D’ICV 
 
1.- Demanem al govern, que al document d'entrades i sortides d'aquest Ajuntament 
que ens fan arribar mensualment, s'eliminin les dades personals d'acord amb la seva 
protecció, dels convilatans que demanen qualsevol mena de prestació o ajut social.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec. 
 
2.- Demanem al govern que revisi el sistema de reg de les plantes i arbusts dels 
terraplens de la Plaça Mare Paula, que donen a habitatges atès que alguns veïns ens han 
alertat de la sortida d'humitats a les parts baixes dels blocs que hi son a tocar.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
3.- Demanem al govern, que pugui fer una posada al dia del Pla de Mandat Municipal 
2012-2015, dels nivells d'acompliment i de pendents de les accions previstes, perquè en 
alguns casos ha quedat desfasat, i pensem que és una bona eina per seguir si està 
actualitzat la tasca que el govern realitza, tota vegada que entenem com a element 
important per treballar conjuntament amb el pressupost de l'any vinent.  
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
4.- Demanem al govern, que ara que ja s'ha fet el pas de senyalització d'alguns trams 
dels camins escolars per anar a l'escola, no s'abaixi la guàrdia en el control de certs 
carrers com la Perera o Sant Antoni que en certs moments queden amb les tanques 
sense posar amb la consegüent inseguretat pels nens i nenes que ja tenen el costum de 
passar-hi.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 



 
  
 
 
  

 
5.- Demanem al govern que independentment del projecte que s'ha de dur a terme al 
Rial del Bareu, s'hi dugui a terme una actuació urgent, en especial al punt de trobada 
amb la zona pavimentada, que està molt malament. amb perill per als propis vehicles.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
6.- Tot i que som conscients que arran de la nostra demanda al ple del mes passat s'ha 
dut a terme una intervenció important als panots malmesos de la vorera del CC 
Calisay, demanem al govern que s'hi faci manteniment, perquè avui mateix n'hi tornava 
a haver de malmesos. 
 
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
 
PREGUNTES 
 
3.1 PREGUNTES D’ERC: 
 
1.- Hem vist com s’ha modificat l’ordenació del Cavaió, dos mesos després d’haver-se 
realitzat. Ens pot dir quin ha estat el cost d’hores de brigada i de jardineria que ha 
suposat aquesta modificació arbitrària? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  brigada no ha intervingut i jardineria un dia i 
mig 
 
2.- En quin estat es troba la cessió de sòl públic per a la construcció d’un hotel a la 
Plaça Lloveras? 
 
El regidor Sr. Pascual diu que s’està treballant en el plec per la cessió del sòl públic de 
la Plaça Lloveras, però depèn del pla especial al Passeig Xifré, que està realitzant el 
Departament d’ Urbanisme, poder-ho tirar endavant. Un cop estigui fet el pla especial, 
ja es podrà tirar endavant amb el plec i publicar-lo. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Tal com vaig anunciar l’últim ple cal fer una 
tramitació de pla especial de tot el sector del passeig de mar, un canvi a be patrimonial, 
i el plec de condicions . tot es treballa a l'hora i de manera paral·lela  
 
 
3.- En quin estat judicial es troba el contenciós amb l’antic secretari? Ha interposat 
recurs? Ha consignat la quantitat a la qual se’l va condemnar?  
 
La secretària Sra. Victory diu que el senyor Angel Lozano Pérez ha interposat recurs 
d`apel·lació  contra la sentencia, sense acreditar el pagament de la taxa, el jutjat li ha 
comunicat que disposa de deu  dies per fer ho efectiu i que en cas contrari no es 
donarà curs al escrit. 
 
A mes en data 6 de novembre d`aquest any en curs l`alcalde va dictar un decret pel 
qual s’aprovava la liquidació per import d`1.630.108 euros al Sr. Lozano en concepte 



 
  
 
 
  

de responsabilitat derivada de l`acció de repetició duta a terme per l`ajuntament i 
reconeguda per la sentencia 348/14   del jutjat contenciós administratiu número 10. En 
aquest decret se li va notificar al senyor Lozano que disposava del dret a interposar 
recurs de reposició pel termini d`un mes. Manifestar que a partir del 20 de desembre 
d`aquest any en curs la liquidació esmentada serà executiva i nomes es podrà 
interrompre la seva executivitat per mandat del tribunal superior de justícia de 
Catalunya. 
 
4.- El mes passat varem formular la mateixa pregunta, a la que se’ns va contestar que 
no hi havia cap novetat, però en altres instàncies se’ns va dir que sí hi havia 
negociacions. Avui se’ns pot informar ja, de l’estat de les mateixes?   
 
L’alcalde Sr. Fors diu que no hi ha cap tipus de negociació amb els amos de les clareses 
 
5.- Què pensa fer el govern municipal per tal que el servei d’ocupació del nostre 
ajuntament funcioni veritablement i adquireixi la qualitat què es mereix?  
 
El regidor Sr. Pascual diu que Primer de tot, a què es refereix amb que funcioni 
veritablement i adquireixi la qualitat què es mereix. Segons el que ens diu, funcionar 
malament és que a dia d'avui només hem fet 200 entrevistes ocupacionals, 1.760 
persones ateses al club de la feina, 256 actualitzacions de currículum, 67 ofertes 
gestionades i 53 llocs de treball coberts amb persones de la borsa. Suposo que vostès 
ho volen superar, i això es positiu, sempre es pot millorar, però aquí els hi deixo el 
repte. Guanyin les eleccions, i millorin el que hem fet.  
 
Aquestes accions i d'altres, han significat un ingrés de 18.000 euros per les arques 
municipals, que ens paga la Diputació de Barcelona per totes les accions realitzades. I 
sap que farem amb aquests diners fins al maig de 2015? Seguir invertint en el servei 
d'ocupació, en cursos formatius per aturats i en la dinamització del mercat i del 
comerç de la vila.  La responsable del servei, m'ha passat un llistat de totes les accions 
que fan, que no els hi diré perquè m'estaria molta estona, però si volen els hi puc 
passar per mail...però...si això és funcionar malament, sisplau, ens poden dir com ho 
podem millorar??? O potser esperaran a les eleccions per poder-ho dir? O bé, miraran 
per Arenys i es reuniran amb mi i ens donaran propostes per millorar el servei 
d'ocupació d'Arenys? Estic segur que serà aquesta ultima opció i per tant, resto a la 
seva disposició. 
 
6.- Donat que la zona blava de la part de dalt del nostre poble sempre està buida, a 
diferència de la zona verda què sempre està saturada, perquè s’ha optat per posar la 
zona d’oci de davant l’Horta dels Lleons a la zona verda i no a la zona blava?  
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que és el que va acordar el Ple de febrer del 2012 i 
la proposta dels grups a l’oposició en aquell Ple. La proposta és que quedes a nivell de 
la parada de bus  
 



 
  
 
 
  

7.- Quin és el criteri per adjudicar les parades de les fires que se celebren a Arenys? 
Qui ho està gestionant? Quin és el cost de la gestió i el benefici per les arques 
municipals?  
 
El regidor Sr. Pascual diu que - Les fires que organitza l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
segueixen els criteris marcats per l'actual normativa de cada fira (disponibles en el web 
municipal), i seguirà sent el mateix un cop estigui aprovat el Reglament de Fires, que 
aglutinarà a totes les fires. 
 
Referent als criteris d'adjudicació de parades, una vegada completats els requisits bàsics 
(fotocopia responsabilitat civil, declaració sociosanitaria, fotocopia del DNI i IAE, es 
porta a terme la concessió de l’autorització seguint, en principi, l’ordre cronològic de 
la llista d’entrada de peticions. Tanmateix, tenen preferència: 
a. Els paradistes que venguin productes d’interès i valor afegit per la fira. 
b. Els paradistes presents en l’edició anterior de la fira, o que tinguin experiència en 
edicions anteriors o fires similars. En tot cas es valorarà la idoneïtat de la sol·licitud i la 
potenciació i millora del conjunt de la fira. 
c. Així mateix, en les fires que correspongui, es valoraran especialment aquelles 
sol·licituds que garanteixin la promoció de la producció autòctona de la comarca, així 
com les dels productors o comerciants que promoguin la venda de productes i/o 
d’articles elaborats artesanament. 
 
Per a la gestió de les fires municipals actualment hi ha dues persones responsables, la 
tècnica de turisme i fires, que hi dedica una petita part de la seva jornada laboral, i una 
administrativa que s'ocupa de l'ocupació de la via pública, i entre elles, les fires.  No 
totes les fires que es realitzen a la vila son organitzades per l'ajuntament, doncs hi ha 
associacions de la vila que sol·liciten poder organitzar certes fires i paguen la taxa 
corresponent aprovada en les ordenances vigents. Fins ara se'ls concedia per decret 
d'alcaldia i pagaven les taxes pertinents, però a partir del 2015 es realitzarà un petit 
concurs per a poder adjudicar la gestió de cada fira correctament. 
 
Referent a la seva ultima pregunta, les fires que organitza directament l'ajuntament no 
busca el benefici municipal sinó impulsar l'activitat com a sector estratègic de 
l'economia i de l'ocupació. Aquest ha de ser l'objectiu de tota regidoria de promoció 
local, com a mínim des del punt de vista del govern. Bàsicament volem que cada fira 
que organitzem esdevingui prou atractiva per atraure visitants sobretot de la província 
de Barcelona, que tinguin excusa per venir a Arenys i un cop aqui s'enamorin i tornin o 
bé parlin de nosaltres. 
 
La regidora Sra. Moreno s’absenta del Ple 
 
3.2 PREGUNTES BLOC MUNICIPAL 
 
1.- Al Ple d’Ordenances es va aprovar suprimir les taxes diferenciades per parades 
eventuals, aquesta mesura, si va acompanyada d’altres accions per incentivar l’entrada 
de nous paradistes al Mercat facilitarà una millor oferta al consumidor i un millor 
funcionament del conjunt del Mercat. Quines accions ha dut a terme Promoció 
Econòmica per tal de donar a conèixer aquest incentiu a possibles nous paradistes?  



 
  
 
 
  

 
El regidor Sr. Pascual diu que des de promoció econòmica de moment no hem fet cap 
acció per donar a conèixer aquesta mesura, fins que les ordenances no s'hagin publicat 
no volem avançar la informació. Un cop estiguin publicades, que suposem que serà en 
breu, farem difusió a aquelles persones que han demanat informació sobre com poden 
ocupar una parada al mercat municipal. Ara mateix tenim dues persones interessades.  
 
2.- Per quina data està prevista la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de la 
concessió de l’hotel a la plaça Lloveras?.  
 
El regidor Sr. Pascual diu que s’està treballant en el plec per la cessió del sòl públic de 
la Plaça Lloveras, però depèn del pla especial al Passeig Xifré, que està realitzant el 
Departament d’ Urbanisme, poder-ho tirar endavant. Un cop estigui fet el pla especial, 
ja es podrà tirar endavant amb el plec i publicar-lo. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  quan tot el procés explicat a la pregunta 
d’ERC estigui finalitzat. 
 
3.-Els veïns d’un immoble de la Plaça Sa Boada van demanar per instància a 
l’Ajuntament la modificació d’una rampa a la via pública per tal d’evitar inundacions en 
el pàrquing. Segons es va respondre en el Ple de setembre, SSTT havia de fer una 
valoració per canviar la tela asfàltica. Finalment, quina és l’actuació que ha decidit SSTT 
i quan es durà a terme? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  esta feta l'obra. Quan es va obrir el carrer es 
va veurà que havia una avaria en una conducció d'aigua  
 
3.3 PREGUNTES DE LA CUP: 
 
1.- El diumenge passat, i no és una excepció, a la Riera, entre el carrer de les 
Margarides i l’Olivar, hi havia més d’una quinzena de cotxes aparcats en doble fila en 
ambdós sentits. El resultat és, no només que les bicicletes no podien circular pel carril 
bici, que ja és greu, sinó que tampoc ho podien fer els cotxes que anaven per la Riera. 
La Riera s’havia convertir en una via d’un sol carril. Què pensa fer l’equip de govern 
per corregir aquesta situació? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que malauradament es un problema que tenim a la 
riera i que per ara el equip de govern no hi ha projectat fer cap modificació, si no que 
li demanaria que la pròxima vegada que vegi alguna situació con la esmentada es posi 
en contacte amb la policia que atendrà la seva petició i posarà ordre.  
 
2.- La darrera setmana no s’ha tallat el carrer de la Perera durant les entrades i 
sortides de les escoles, atès que està senyalitzat com a itinerari escolar. La CUP volem 
saber a què es deu aquest canvi i si no és definitiu perquè no es va cobrir la mancança? 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que no hi ha cap canvi, hi ha ocasions que la 
policia no pot atendre tots els talls de carrer per tenir que atendre altres serveis, pero 
desconec el perquè no s’ha tallat, el posaré en coneixement. 



 
  
 
 
  

 
3.- Fa mesos, al ple de juliol, la CUP vam dir que sospitàvem que hi ha força garatges 
que no paguen la llicència de gual i entenem que caldria regularitzar aquests casos. Vam 
fer la pregunta al govern per saber si hi ha algun control al respecte i si s’ha fet o es 
pensa fer un estudi per detectar aquests casos irregulars. En aquell moment se’ns va 
respondre que era una proposta que tenien al tinter. Després de quatre mesos, la CUP 
volem saber en quin punt es troba la proposta. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que ja en el seu 
moment varem dir que un pla d'ocupació de n'encarregava de fer aquesta tasca. Pla 
d'ocupació que va finir a l'agost. Tenim unes quantes propostes d'altes però cal 
revisar.-les adequadament amb urbanisme. 
  
4.- La CUP volem saber què ha motiva que mig any després d’haver-se aprovat el Pla 
de Gestió Integral de les Platges, amb els vots a favor de tot l’equip de govern, doncs 
què ha motivat que hi hagi hagut canvis, que a més no estaven contemplats en el pla, i 
que han trinxat, arrasat i suprimit la part de la platja on hi havia la vegetació dunar i 
que el pla protegia?  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  ja vaig explicar el Ple passat la meva opinió i el 
perquè dels canvis proposats per la majoria del govern. Segons indiquen els tècnics de 
medi ambient no s'ha arrasat la vegetació dunar.  
 
5.- Davant de l’Horta dels Lleons, a la banda alta de la Riera, s’hi ha fet un espai de 
lleure. Aquest està a tocar d’un altre equipament, i sobta aquesta concentració quan hi 
ha altres zones de la vila que no en tenen, i, a més aquest espai s’ha fet traient llocs de 
l’aparcament en zona verda, on el veïnat pot aparcar sense pagar, i no a la zona blava, 
un espai buit on no hi aparquen els cotxes. 
 
La CUP volem saber perquè no es va optar per aquesta segona opció i així beneficiar el 
veïnat doblement. 
 
És dona per contestada amb la pregunta núm. 6 d’ERC i la núm. 9 d’ICV 
 
6.- Quina ha estat la resposta de COMSA a la petició conjunta de l’Ajuntament i Ports 
de la Generalitat perquè l’empresa que gestiona el servei d’aparcament a l’espai públic 
respecti els horaris establerts i que entraven en vigor el 15 d’octubre i que un mes i 
mig més tard incomplia? 
 
Es pensa actuar per sancionar l’empresa? 
 
L’alcalde Sr. Fors diu que l’ajuntament i ports estan d’acord amb què COMSA respecti 
el conveni signat entre ajuntament i ports, part tant ports farà un requeriment, 
igualment la setmana que ve tenim reunió amb COMSA a l’Ajuntament 
 
7.- La llera de la Riera torna estar ben plena de sorra. A la desembocadura 
pràcticament no hi ha sortida si hi ha una gran rierada. Som conscients que no és 
responsabilitat primera de l’Ajuntament de fer-ho, però sí de vetllar perquè es faci. És 



 
  
 
 
  

per això que la CUP volem saber si l’equip de govern pensa prendre alguna mesura per 
resoldre aquest problema. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que al mes d'agost hi havien 50cm de llum de 
circulació d'aigua. En aquells moment és va preparar una actuació, però les riuades del 
agost van fer que actualment hi hagi 1,05m de llum per evacuació d'aigua i per tant 
encara no és necessari 
  
3.4 PREGUNTES D’ICV: 
 
1. Preguntem per l'actuació que s'està duent a terme aquests dies de rebaixada de 
sorres al Rial de la Serp, quins son els treballs que s'hi han de seguir fent, pensant que a 
hores d'ara els dipòsits han quedat a la vista i pot ocasionar problemes d'entrades 
d'aigua o de xocs per falta de visibilitat.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el tinent d'alcalde Sr. Fontbona diu que En 
aquest cas estem parlant d'un registre de clavegueram del Consell Comarcal, i ja està 
acordat la reforma del mateix perquè no sigui un perill. Actualment s’ha fet visible amb 
pintat florescent  
  
2. Felicitem al govern per la gestió que ha dut a terme amb la companyia elèctrica 
subministradora d'electricitat als Equipaments municipals per aconseguir un estalvi de 
44.000 euros en la factura de la llum, però preguntem també si es pensa també 
negociar tal com hem demanat en els darrers plens amb la companyia un nou protocol 
per les lectures de consum a la via pública que en aquests moments s'estan fent de 
forma estimada i tant mals de cap han donat en les consignacions pressupostàries.  
 
És dona per contestada amb el prec núm. 4 del Bloc municipal. 
 
3. Preguntem al govern si no hi havia cap altra solució a la plaça Sa Boada que la tala 
del cedre que s'ha dut a terme aquestes darreres setmanes. Veïns de l'indret ens han 
fet arribar el seu desacord amb la mesura presa. Preguntem també per l'anunci fet al 
web municipal del tancament d'una part de la plaça, per l'incivisme que s'hi produeix, i 
si no hi ha d'altres mesures que no siguin passar per tallar-ne l'accés.  
 
L’alcalde Sr. Fors diu que després de rebre el suggeriment de varis veïns per talar el 
cedre des del govern vam demanar que fessin una junta de veïns, així que el mes passat 
la gestoria q porta la comunitat va entrar per registre la sol·licitud de tallar l’arbre i hi 
ha informe de medi ambient que ho corrobora 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la proposta de tancament , durant la nit, si es fa 
la de fer la comunitat, en tot cas d'acord amb un projecte tècnic que han de presentar 
a l'Ajuntament.  
 
4. Davant el desentès plantejat aquests dies arran de la celebració a la Riera d'Arenys 
de la Flashmob de la Marató, preguntem al govern com queda la celebració d'aquest 
esdeveniment, i vinculat amb el tema, preguntem també pel desfasament en la previsió 



 
  
 
 
  

de la bossa d'hores extres previstes a realitzar per la Policia Local, un tema que ja 
semblava tancat i solucionat.  
 
L’alcalde Sr. Fors diu que el tema ja està solucionat, va venir la Pilar Martínez  i vam 
quedar que no trauríem els cotxes i que dos policies controlarien el tall de circulació i 
que la Pilar trobaria voluntaris perquè els propietaris dels cotxes no vulguin circular 
entre les 11:30 i les 12:30 
 
5. Preguntem al Govern si la concessionària Comsa està respectant la demanda de 
Ports i de l'Ajuntament d'Arenys pel que fa als horaris d'estacionament a la zona 
portuària com també a una millor senyalització i informació dels horaris que van entrar 
en vigor el passat 15 de setembre i que Comsa no complia?  
 
És dona per contestada amb la pregunta núm. 6 del grup municipal de la CUP. 
 
6. Al registre d'entrades de l'Ajuntament del mes d'octubre hi hem pogut veure fins a 7 
documents emesos per la Unitat de Multes de la Diputació de Barcelona que fan 
referència a sancions a un vehicle de propietat municipal. Preguntem al govern, el 
perquè d'aquesta situació, i si les multes són motivades per aparcaments indeguts.  
 
L’alcalde Sr. Fors diu que demà farem les gestions oportunes per esbrinar que està 
passant i si són del mateix cotxe, i fer-li pagar la multa si no hi ha una explicació 
 
7. Preguntem al govern, quin calendari d'obres s'ha previst per a l'ampliació del Teatre 
Principal una vegada que el projecte tècnic ja ha quedat rectificat i ja hi ha la 
modificació de crèdit vigent per dur a terme els treballs.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el plec de condicions està pendent d'informe 
d'intervenció. 
 
El gener es pot fer l'enderroc de Can Vives i si no hi han imprevistos administratius 
febrer/març començar l'obra.  
 
8. Al registre d'entrades del mes d'octubre, hi hem pogut veure un document de 
l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua Sorea sol·licitant la revisió de 
comptes a data 30 de setembre i l'emissió de conformitat o disconformitat. Preguntem 
al govern quina ha estat la resposta que s'ha donat al respecte, i si aquesta tindrà alguna 
repercussió en els rebuts domiciliaris.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que s'està fent una auditoria al servei d'aigua que 
presumiblement podria estar enllestida el mes de gener. Qualsevol decisió està 
supeditada a aquesta auditoria. 
 
9. Preguntem al govern per la nova zona lúdica de l'Horta dels Lleons. Veïns de la part 
alta de la Riera ens han preguntat si es recuperaran les 18 places que s'han perdut de 
zona verda d'aparcament. Constatem que ara els veïns/es i els conductors que vénen 
de la carretera han d'anar tots al mateix lloc, al lateral interior de la Riera per poder 
sortir al mateix semàfor si volem anar a la carretera.  



 
  
 
 
  

 
També ens demanen que fem arribar al ple, la pregunta de si no s'hagués pogut ubicar 
aquesta zona lúdica justament a la part de baix següent on hi ha la zona blava que 
gairebé sempre està buida. L'espai és més estret, hi ha més seguretat pels nens/es que 
han començat a jugar. I ja per acabar, ens agradaria conèixer el cost total d'aquesta 
instal·lació. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que El motiu del perquè es fa en aquell indret ja ho 
he explicat en una pregunta anterior. Respon a una acord de Ple i a una petició del seu 
grup d’ICV. 
 
Pel que fa aparcaments en zona verda, volem continuar negociant aquest tema amb 
l'empresa que es va adjudicar la zona alta ( blava i verda ) al Ple de febrer del 2012. 
 
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 


