
 
  
 
 
  

  
Acta de la sessió ordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 3 
Data: 22 de gener de 2014 
Horari: de 20.00-  23.59  hores 
Lloc: Sala Ple  
 Hi assisteixen: 

 Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde – excusa la seva assistència  
VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde – l’alcalde en funcions  
QUINTERO ARAGON, MARIA BELEN - tinent d'alcalde 
FONTBONA ARBOS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 
ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde  
PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – tinent d’alcalde   
ACERO CHERTA, ALEJANDRO - regidor 
MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora 
REAL IGLESIAS, SORAYA - regidora 
LLODRA NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor  
ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE - regidor 
ILLESCAS SÁNCHEZ, MARIA ISABEL - regidora 
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
CATALINA VICTORY MOLNÉ – secretària   
  

  
Com a qüestió prèvia l’alcalde en funcions Sr. Vinyes sotmet a votació per urgència la 
incorporació de la proposta d’acord per aprovar la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local. 
 
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 vot Bloc Municipal, 1 de la CUP i 1 
d'ERC. 
Vots en contra: 2 vots PP 
 
L’alcalde en funcions obre la sessió.  
 
1.- Aprovar actes sessions anteriors de data 22 I 29 de gener de 2014.- La secretària 
llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, dels dies 22 i 29 de gener de 2014. 
. Les actes s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
Aprovar de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la 
ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local. 
 
l’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 



 
  
 
 
  

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, 
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això 
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els 
nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del 
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de 
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de 
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els 
efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la 
mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als 
serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un 
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió 
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania 
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per 
garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol 
privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es 
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i 
l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa 
i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi 
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local 
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 



 
  
 
 
  

Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els 
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat 
de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 
garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents  acords: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que 
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional. 
 
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en 
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per 
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de 
major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), 
així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora 
Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid 
per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, de forma solidària i 
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a 
obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: Sobre la proposta que es porta a ple, com ja hem expressat en altres ocasions 
que s’ha parlat d’aquest punt al consistori, la CUP mostrem un rebuig frontal contra la reforma 
de les administracions locals fetes darrerament. Tant la reforma ja aprovada el passat mes de 



 
  
 
 
  

desembre pel Govern espanyol com la que està tramitant el Parlament del Principat de 
Catalunya a instàncies del Govern de la Generalitat. Totes dues reformes van en la mateixa 
línia i responen a les mateixes directrius polítiques emanades de la UE i la Troika. Això és: 
tendir a l’eliminació de les administracions públiques menys controlables políticament i 
fomentar l’externalització de serveis fonamentals per regalar-los a mans de particulars que se’n 
puguin lucrar. 
 
La negativa clara de la CUP a totes dues propostes respon tant al que suposa de retallada 
dràstica de competències a l’àmbit local en detriment d’altres àmbits, com per la seva clara 
voluntat externalitzadora i privatitzadora. En aquests dos objectius estratègics totes dues 
propostes coincideixen, si bé amb alguns matisos.  
 
L’agressió és tant desproporcionada i de tal envergadura que la CUP entenem que cal fer 
servir tots els mitjans que tinguem al nostre abast per tal d’aturar aquest procés d’involució 
democràtica tant ràpidament com sigui possible. La CUP ens mostrem doncs favorables a la 
presentació d’aquest recurs i ens sumarem a la proposta així com per seguir plantant cara 
també a l’altra reforma pendent, la impulsada per CiU. 
 
Per nosaltres el mètode triat per presentar el recurs és adient. Que el recurs i la mobilització 
provingui de les administracions i els càrrecs electes locals és la millor manera per treballar des 
d’una dinàmica marcada des de sota i no sotmesa a negociacions d’esquena al món local i, per 
tant, a la població. 
 
Tot i això, cal anar molt més enllà del recurs. La CUP emplacem doncs al conjunt d’actors 
polítics i socials a desobeir activament aquesta proposta i a no aplicar-ne les reformes.  
 
I per acabar, manifestem que estem treballant en una proposta pròpia de reforma de les 
administracions local i territorial. Pensem que cal aprofitar l’actual context per tal de generar 
una estructura político-administrativa, local i territorial que disposi d’àmplies competències, 
capacitat financera, d’un serveis públics forts i potents i que canviï les dinàmiques clientelars 
per una radicalització de tots els mecanismes de participació democràtica. La CUP aportarem 
aquesta proposta com a base per al debat sobre la construcció de la futura República catalana. 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Des d'ICV rebutgem la reforma del món local del PP, i recolzarem com no podria ser 
d'altre manera el mecanisme que s'ha consensuat per recórrer la Reforma Local al Tribunal  
Constitucional. L'acord que avui aprovem insta als municipis catalans a unir-se al recurs 
d'inconstitucionalitat per a presentar davant el Tribunal Constitucional contra la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 
  
A ICV celebrem la unitat del municipalisme català i el treballar coordinadament per frenar la 
reforma local del PP. Volem recordar que no és una Reforma per estalviar, sinó per retallar 
drets, privatitzar serveis i recentralitzar el poder dels governs locals.  
 
Ara més que mai necessitem la unitat política de les forces del municipalisme català per a 
plantar cara al segrest competencial dels ajuntaments i al procés de recentralització i afectació 
o supressió de serveis previstos per l'ARSAL.  
 
Aquesta serà la primera vegada que s'utilitzi aquest mecanisme d'impugnació previst en la Llei 
Orgànica del Tribunal Constitucional sota la denominació de Conflicte en Defensa de 
l'Autonomia Local i que reserva als ajuntaments per intervenir en aquella legislació que pugui 



 
  
 
 
  

vulnerar el principi constitucional d'autonomia i el dret a decidir local a partir dels acords dels 
plenaris.  
 
Des d'ICV tot i que ens temem que la nostra crida no serà escoltada, demanem a la regidora i 
al regidor del PP en aquest Ajuntament, que avantposin els interessos d'Arenys de Mar, i del 
nostre Ajuntament als interessos del seu partit.  
 
 
 
El regidor Sr. Almansa en representació del grup municipal del PP manifesta literalment el que 
segueix: Aquesta llei s’ha fet perquè els ajuntaments no s’endeutin de manera abusiva com s’ha 
fet fins ara. Cal recordar que fa un any el govern espanyol va pagar totes les deutes que tenien 
els ajuntaments amb els seus proveïdors.  
 
El que vol fer la llei és que les despeses que suposen les competències que no són pròpies les 
assumeixi l’administració competent no com està passant ara que estem pagant part de l’escola 
de música i l’escola de bressol. Aquests diners que seran finançats per l’administració que toca 
es podran fer servir per fer altres coses. 
 
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 Bloc Municipal, 1 vot ERC i 3 vots d’ICV  
i 1 vot CUP. 
Vots en contra: 2 vots PP 
 
2.- Aprovar la modificació de les Ordenances fiscals núm. 15 i 24. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vista la proposta de la Regidoria de Turisme i Fires de modificació de la taxa per venda o 
exposicions amb motiu de fires i festes en general (exclosa la Festa Major), en relació a la 
necessitat de disminuir la taxa general i fer tributar a les entitats sense ànim de lucre. 
Vist que es va produir una errada en la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, 
aprovada inicialment pel ple municipal en sessió de 7 de novembre de 2013 i que entrà en 
vigor el dia 1 de gener de 2014. Concretament en la definició dels esglaons de tarifació, essent 
evident l’errada existent en la configuració del tercer tram,  donat que es van aprovar les 
següents tarifes: 
 
1.- Motocicletes, ciclomotors, motocarros, vehicles de tres rodes, automòbils, 
camionetes,furgonetes i altres vehicles de característiques anàlogues, amb PMA de fins a 1.300 
kg....................................................................................................................................100,00 € 
 
2.- Tota mena de vehicles amb PMA superior a 1.300 kg..................................135,00 € 
3.- Tota mena de vehicles amb PMA superior a 1.300 kg i fins a 3.500 kg .............529,50 € 

El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 



 
  
 
 
  

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Vistos els informes tècnics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i que l’ import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals  
Vista la Memòria de l’Alcaldia.  
Vist l’informe d’intervenció número 4/2014 
 
Es per això que: 
 
PROPOSO al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen segons figura en l'Annex a aquest acord del qual forma part a tots els 
efectes legals: 
 Ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
Ordenança fiscal número 24 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatges cinematogràfics. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,  
com també el text complet de l’ Ordenança fiscal modificada, durant el termini de 30 dies 
hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial 
de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
Tercer- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions. 
 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de les 
modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació al citat Butlletí. 
 
ANNEX MODIFICACIONS 
  
Ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
Article 4. Quotes tributàries. 
Es modifiquen els apartats números 2 i 3 de l’actual tarifa “Per la retirada i transport de cada 
vehicle” que queden establerts com tot seguit s’indica: 
Per la retirada i transport de cada vehicle                                    € per retirada 
2. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 1.300 kg i fins a 3.500 kg                    135,00 € 
3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a  3.500 kg                                                529,50 € 

 



 
  
 
 
  

Ordenança fiscal número 24. taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfics 
  
Article 6. Quota tributària 
  
Es modifica la primera tarifa de la  TARIFA SEGONA: VENDA DE PRODUCTES, 
EXPLOTACIÓ DE DIVERSIONS, ESPECTACLES I ACTIVITATS INDUSTRIALS A LA VIA 
PÚBLICA: Venda o exposicions amb motiu de fires i festes en general(exclosa la Festa Major) 
que queda establerta com tot seguit s’indica: 
  
Ocupació de la via pública en motiu de fires i festes en general (exclosa la Festa 
Major) 

  2,20€/metre lineal o fracció i dia 

Entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre d’entitats de 
l’Ajuntament. 

  0,66€/metre lineal o fracció i dia 

En les fires en que l’Ajuntament presta el servei d’instal·lació perquè els 
expositors/venedors disposin de la connexió elèctrica a les parades 

10,00€/metre lineal o fracció i dia 

 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: La Generalitat del Principat retalla i paga tard. L'Estat redueix l’aportació, vol 
imposar una llei de reforma local que es carrega la institució més propera al vilatà i, de facto, 
ens té intervinguts. I recordem que és el mateix estat que rescata la banca, també amb els 
diners dels arenyencs. Per tant, els únics ingressos que de moment podem considerar 
raonablement segurs són aquells que recapta l'Ajuntament directament: les ordenances fiscals. 
Són el nostre concert econòmic. Però hem de ser clars en afirmar que aquesta situació no la 
solucionarem fins que les administracions catalanes siguin les úniques recaptadores dels 
impostos que paguem. Actualment els impostos dia rere dia marxen cap a Espanya sense 
retorn. 
 
Dit això, sobre les ordenances concretes que es porten a votació, el sentit del vot de la CUP 
serà favorable. 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Pel que fa a la modificació proposada de dues ordenances fiscals, la número 16, 
relativa a la retirada de vehicles de la via pública, i la número 24, reguladora de la taxa de 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atracció, si s'acceptés la votació per 
separat, el nostre vot seria diferent. 
  
Entenem que en el primer cas, es tracta de corregir un error material, en la definició 
d'esglaons de tarifació, i que es feia evident l'errada existent en la configuració dels trams, que 
es va aprovar al ple d'ordenances celebrat el passat 7 de novembre, amb la qual cosa estaríem 
d'acord a modificar-ho, una vegada vistos els informes pertinents de la Policia, Intervenció i de 
la Regidoria. 
 
En el segon cas, la proposta que es presenta es purament com a tarifa econòmica, i no s'adiu a 
la demanda concreta que el grup municipal d'Iniciativa va demanar al mes de novembre, que es 
posés sobre la taula  una nova ordenança que regules la les fires que es fan a la nostra vila, 
perquè hi ha forces aspectes que estan creant greuges comparatius a les diferents 
organitzacions sense afany de lucre, com les que fa directament a l'Ajuntament, o les que 
munten directament altres tipus d'organitzacions.  
 
El conjunt de fires que en els darrers mesos han proliferat en el calendari arenyenc, han 



 
  
 
 
  

produït una certa eufòria i cofoisme, i no ens estalviarem de dir que una dinamització 
important de gent que hi assisteix, i que es mou per la vila. Valorem també altament, la 
descentralització de les fires a diversos indrets de la vila com a punts de referència.  
 
Però el que nosaltres expressàvem, ea la necessitat de posar-hi ordre i aplicar criteris clars i de 
transparència al coordinar la globalitat de les fires, i la diversitat de promotors. Hauria de ser 
molt diferent el protocol de fires per exemple con les de Sant Joan, o de Nadal, a la de 
Brocanters, la de tot a 1 euros, o de la Cervesa per exemple.  
 
Pensàvem en una ordenança reglament estàndard, que regulés els criteris de participació, la 
selecció de parades, la definició dels participants, la distinció dels promotors públics, privats o 
sense afany de lucre, dels productes que s'hi mostren, de la seva qualitat, dels requisits mínims 
de participació, dels horaris, de les condicions tècniques, del muntatge i desmuntatge, de la 
situació de les parades, del protocol de reciclatge, de la documentació a presentar, de les 
liquidacions de les taxes..... el calendari estacional, la durada de les fires, que establís criteris de 
coordinació entre les diferents associacions i empreses promotores i la seva relació amb 
l'Ajuntament.  
 
Recordem per exemple els problemes que hi va haver amb la Fira Solidària que es va dur a 
terme l'any passat, i que va generar malentesos amb ong's i part del comerç local. 
  
Pensem que si només es planteja omplir el calendari sense criteris clars i definits de diversitat i 
qualitat, la fira de Nadal pot semblar la Medieval, i les d'artesania devaluar la de Dibuix i 
Pintura.... o veure cada setmana productes de bazar, o que acabin sent fires de fuets i de 
formatges. 
  
Creiem que cal treballar-ho més àmpliament i de manera mes lògica amb totes les parts 
implicades.  
 
Valorem no obstant i això l'esforç que ha fet la Regidoria de Fires i Turisme, per fer un 
informe tècnic econòmic comparatiu amb d'altres poblacions de la comarca, i la disminució que 
n'ha fet per ser una taxa alta i la davallada de vendes segons la situació actual. com la quota 
simbòlica que s'aplica a les entitats o associacions sense ànim de lucre. Pensem que però que hi 
ha mancances importants com la regulació de fires que es fan a llocs tancats com el CC 
Calisay. 
 
I és en aquest sentit, que el nostre vot serà l'abstenció. 
 
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, 2 vots PP, 1 vot Bloc Municipal, 1 vot ERC i   i 1 
vot CUP. 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV           
 
3.- Aprovar la licitació per a l'adjudicació del servei de vigilància de la salut i els 
riscos laborals. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 



 
  
 
 
  

Vist el plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques que han de 
regir en el procediment per a adjudicar la prestació del servei de vigilància de la salut i 
prevenció de riscos laborals als treballadors de l’ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars esmentat ha estat informat 
favorablement per la secretària de l’Ajuntament, fiscalitzat per la intervenció municipal i que 
existeix consignació pressupostària adequada i suficient, es proposa al Ple de l’ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a adjudicar la prestació del servei de 
vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals als treballadors de l’ajuntament d’Arenys de 
Mar, disposant que es procedeixi a iniciar el procediment obert i tramitació ordinària.  
 
Segon. Aprovar la despesa per import màxim de 21.470,08 euros el primer any, més l'import 
de 3.328,50 € (que correspon al tipus d’IVA sobre la part corresponent a prestació en l’àmbit 
de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia, calculat en 15.850 respecte del total), essent 
que la part de vigilància de la salut no li correspon aplicar l’IVA per estar exempt, amb càrrec 
a  l’aplicació 20 920.22799 del pressupost municipal vigent, per la prestació del servei de 
vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals als treballadors de l’ajuntament d’Arenys de 
Mar, d’acord amb el plec de clàusules d’explotació del servei i amb el plec de clàusules 
administratives particulars i els annexes que l’acompanyen. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: sobre el punt que es porta a aprovació, fins ara el servei ha funcionat bé. Pensem, 
però, que amb aquesta nova licitació ha de millorar allò que està contemplat com a requisit del 
contracte, i que està contemplat a l’article 8.3 de la llei (31/95 del 8 de novembre de 1995) de 
vigilància de salut i prevenció de riscos laborals. Ens referim al fet que hi hagi reunions cada 3 
mesos amb el comitè de treballadors, la mútua i l’alcalde o una persona delegada, que ben bé 
podria ser de recursos humans. És el que s’anomena la Taula de salut dels treballadors. És per 
aquest motiu que demanem que es reprenguin les reunions, ja que en aquesta legislatura 
només se n’han fet dues, la darrera el novembre de 2012. 
 
Amb tot, el sentit del vot de la CUP serà favorable en aquest punt. 

 

El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: El grup municipal d’ICV votarà a favor d’aquest punt. I ho farem perquè sabem que la 
seguretat en el treball, la higiene industrial, l’ergonomia i psicosociologia i la medicina en el 
treball referida a la vigilància de la salut són un dret fonamental i un servei indispensable per a 
tot treballador, i per tant també pels d’aquest Ajuntament. 
Celebrem que es liciti aquest servei, i que es faci per quatre anys prorrogables a sis. I un cop 
vistos els informes tècnics, els plecs de clàusules tècniques i administratives no tenim res més a 
afegir. 
 
En tot cas, i per certa inclinació professional voldria destacar un aspecte que es descriu que és 
la formació dels treballadors, en ocasions en matèries pròpies segons el lloc de treball, però 
també en aspectes més globals com serien els primers auxilis, comuns per a tots els 
treballadors. Esperem que aquests cursos de formació siguin de qualitat i ben profitosos pels 
nostres professionals, per tal que tinguin uns coneixements i una preparació bàsica per poder 
atendre qualsevol emergència en la que es puguin trobar en el seu dia a dia. 
 
Com hem anunciat, nosaltres votarem a favor d’aquest punt. 



 
  
 
 
  

 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 4.- Aprovar l’adjudicació de les autoritzacions per explotar els serveis de 
temporada a les platges d'Arenys.  
 
A continuació l’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna la paraula a una de les persones que estan a 
la sala en nom de l’Associació de Guinguetaires d’Arenys de Mar, perquè manifesti la seva 
posició envers un punt que a continuació es discutirà per part dels regidors. La posició que 
planteja la representant d’aquesta associació consisteix a manifestar la seva disconformitat amb 
aquesta proposta ja que la temporada d’explotació de les guinguetes és imminent i, per la 
situació que s’està vivint en el país de greu crisi econòmica i precarietat de l’ocupació, voldrien 
obtenir una pròrroga de les seves autoritzacions per a l’any 2014. A més, manifesta que les 
pliques tenen un caràcter massa onerós per als guinguetaires, ja que han d’executar una caseta 
tipus i satisfer unes despeses d’instal·lació que els és dificultós econòmicament poder assumir.  
També manifesta que el model de caseta no és el més idoni per a l’explotació que realitzen. 
Volen deixar constància que no se’ls ha convidat en cap moment per mantenir un intercanvi 
d’opinions i, com a experts en la matèria, haurien pogut aportar millores a aquestes pliques. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
El Ple de l' Ajuntament d'Arenys de Mar, en sessió Ordinari que va tenir lloc el  
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars i tècniques i el projecte d’establiment que 
han de regir en el procediment per a adjudicar les autoritzacions per a la instal·lació i 
explotació en règim de concessió, dels serveis de temporada (guinguetes) a les platges 
d’Arenys de Mar 
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars esmentat ha estat informat 
favorablement per la secretària de l’Ajuntament, fiscalitzat per la intervenció municipal,  
 
Atès que la competència per l’aprovació dels plecs és del Ple, d’acord amb el que estableix 
l’article 60 del Reglament de patrimoni de les entitats locals,  
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció, per majoria absoluta, del següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar l’expedient per adjudicar les autoritzacions per a la instal·lació i explotació 
mitjançant concessió, dels serveis de temporada (guinguetes) a les platges d’Arenys de Mar 
 
Segon. Que es procedeixi a iniciar el procediment d’adjudicació obert, mitjançant  concurs i 
tramitació ordinària.. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del Bloc municipal manifesta 
literalment el que segueix: Vagi per davant que el BLOC MUNICIPAL va demanar la retirada 
d’aquest punt de l’Ordre del Dia a les Comissions Informatives per les raons que a continuació 
exposaré, demano a la Secretaria de la Corporació que faci constar literalment en Acta el que 
segueix. 
 
Fa uns 6 anys, aquest Consistori va regularitzar l’activitat econòmica de temporada a les 
platges, mitjançant un procediment de concurs, procediment que no s’havia emprat fins 
aleshores. En aquell concurs, es valorava l’oferta econòmica dels licitants i també la qualitat del 
projecte de guingueta, per primer cop es marcaven uns criteris tècnics exigents que haurien de 



 
  
 
 
  

repercutir en una major qualitat en la prestació dels serveis, evidentment això portava implícita 
una inversió molt diferent del que havia estat fins aleshores. 
 
En aquests anys ens hem adonat de contradiccions respecte als criteris de Costes, 
l’Ajuntament demanava una cosa i Costes penalitzava als guinguetaires pel mateix criteri, per 
exemple, les passeres generals. 
 
Tots hem après en aquests anys aspectes que son millorables i altres d’innecessaris, no només 
Arenys, sinó d’altres municipis que també encetaven aquesta regularització. 
 
També hem viscut la transformació d’algunes platges, com la Musclera, afectada pel retrocés de 
la sorra que complica o impossibilita la implantació de la guingueta. 
 
Per altre banda, en aquest temps hem vist la degradació del context econòmic, la davallada del 
poder adquisitiu de les famílies, reducció del consum, augment de l’atur, increment de la 
pressió impositiva per part de les AAPP i també el tancament de l’aixeta del finançament per 
part de les entitats bancàries. 
 
En aquest context encarem el nou escenari creat per les bases del concurs que es porten avui 
a aprovació per aquest Plenari. 
 
Com si estiguéssim en anys de bonança aquest document planteja l’obligatorietat de canviar 
completament el model de guingueta per un altre “homologat” diferent, de res serveix haver 
fet una aposta de qualitat i d’inversió en el període anterior, per molt bé que estigui la 
guingueta actual, per molta qualitat i per molt que compleixi els criteris de seguretat i 
estabilitat exigibles, no serveix per concursar en aquesta nova convocatòria, s’ha de llençar i si 
es guanya, fer una inversió de més de 90.000 €, per que si. 
 
En el Ple anterior, en el debat sobre l’aprovació del Pla de Gestió de les Platges, vaig deixar 
constància del debat mantingut entre la Regidoria de Promoció Econòmica i Urbanisme 
respecte a aquesta imposició injustificada. El Regidor de l’Àrea va considerar-la irrenunciable, 
però va oferir allargar la concessió a 10 anys per afavorir l’amortització, aspecte que jo mateix 
vaig traslladar a l’Associació Sectorial i van acceptar sense gaire entusiasme, però l’estabilitat 
guanyada reduïa el risc. 
 
Així com en l’elaboració del Pla de Gestió de les Platges vam participar transversalment les 
Regidories d’Urbanisme, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Turisme, aquest document que 
avui es porta a aprovació s’ha cuinat amb nocturnitat i traïdoria, conscients de les 
conseqüències que això comportarà per les moltes famílies que directa i indirectament viuen 
de l’activitat de les guinguetes. 
 
Com a “novetats” ens porta un increment del 50% en el preu-cànon de partida, passant dels 
10.000 € als 15.000 €, cànon que en el procés de subhasta es pot veure incrementat en un 
30% com a mínim i un cop fixat i adjudicat, el concessionari ho haurà de pagar cada any a 
l’Ajuntament, vagin sumant imports a la calculadora per fer-se una idea. 
 
La pujada del cànon s’havia justificat en algunes reunions per absorbir el cost de les obres de 
canalització d’aigües i electricitat per endreçar aquests serveis a les platges, doncs sorpresa: 
veiem que s’augmenta el cànon i l’Ajuntament no assumeix aquestes obres, sinó que diu als 
concessionaris que l’Administració Local gestionarà les mateixes, però les pagaran els 
concessionaris i quan aquestes estiguin amortitzades, passaran a ser propietat de l’Ajuntament, 
es a dir que es carrega sobre les esquenes d’aquestes famílies el cost de la infraestructura per a 



 
  
 
 
  

tota la platja, dit d’un altre forma, hauran de pagar per cobrir les seves necessitats i la de tots 
els serveis de la platja. 
 
Una primera estimació alçada de la repercussió econòmica per guingueta volta pels 40.000 € 
en concepte només d’aquestes obres. 
 
A aquests imports han d’anar afegint molts altres conceptes, com el cànon que han de pagar 
anualment a Costes, cànon que molts municipis el tenen integrat en un import únic, aquí no, la 
quantitat és variable en funció de les característiques de la guingueta, però sabem que oscil·la 
entre els 2.000 i 4.000 € anuals. 
 
Com és lògic, l’Ajuntament es blinda i diu que si per circumstàncies físiques, retracció de la 
sorra, per exemple, no fou possible la instal·lació de la guingueta, aquesta no es posarà i això 
no dona cap dret a indemnització.  
 
Evidentment, no existeix cap garantia de que faci bon temps tot l’estiu, de que la gent 
incrementi el seu consum i que la crisis s’acabi. 
 
La proporció entre la inversió a fer i el risc que corren és desorbitada, aquesta no és per 
descomptat la millor manera d’afavorir l’economia productiva local. 
 
Aquestes famílies han d’afrontar un risc elevadíssim en uns moments especialment durs, posant 
en joc la viabilitat del seu mitjà de vida, donat que el finançament està blocat per part de les 
entitats bancàries, les barreres per poder accedir al concurs son excessives. 
 
Una mala temporada, una alteració significativa del medi natural pot representar no només la fi 
de l’activitat, sinó la pèrdua del patrimoni personal de les famílies i la seva exclusió social 
immediata. 
 
Afegeixo que durant l’estiu son molts els estudiants que obtenen recursos per finançar els seus 
estudis treballant a les platges, vostès creuen que això es podrà sostenir en aquestes 
condicions?. 
 
No està actuant el Govern Municipal com el Govern de l’Estat?, en lloc d’estimular l’economia 
productiva , en lloc de protegir als petits emprenedors que son els que sostenen el 80% dels 
llocs de treball del País, apugen la pressió impositiva, encareixen els serveis, vampiritzen els 
seus minsos recursos fins a l’extenuació, per tal de mantenir en funcionament una maquinaria 
obsoleta, inhumana i decadent, una Administració depredadora dels seus ciutadans?. 
 
Tirar endavant aquesta atrocitat és un guinguetizidi, la mort d’un sector com en el seu dia es va 
fer amb el sector hoteler local. 
 
El Bloc Municipal demana aturar-ho, debatre els tres fonamentals amb els representants del 
sector i definir un context més racional per a la situació econòmica REAL d’avui. 
 
Per tot això, el nostre Grup votarà en contra de la proposta i si s’escau, portarà la reclamació 
al Síndic de Greuges i les Administracions supramunicipals que s’escaiguin per tal d’evitar que 
l’excés d’afany recaptatori d’aquest Ajuntament atempti contra les persones. 
 
A continuació els hi trasllado un extracte de les qüestions que l’associació de guinguetaires 
d’Arenys de Mar ha entrat per instància per ser llegida en aquest Plenari. 
 



 
  
 
 
  

La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: L’any 2009 vam redactar el primer plec d’adjudicació de guinguetes, quan ERC 
formava part del govern. Va ser un plec completament necessari per tal de regular i adaptar a 
la legalitat les adjudicacions que fins aleshores s’adjudicaven irregularment. Ens va costar  molt i 
vam rebre força crítiques, però d’aleshores ençà les platges no van deixar de millorar, obtenint 
banderes blaves els anys 2009, 2010 i 2011 i obtenint el certificat de qualitat ISO de Gestió 
ambiental, adecentant les platges, recuperant els rials de la Serp i del Bareu i instal·lant baranes 
delimitadores de l’aparcament amb la sorra de la platja. 
 
Durant aquells anys de la primera adjudicació, vam intentar estar sempre en contacte amb tots 
els usuaris de la platja, inclosos els guinguetaires  i tot i que teníem els nostres alts i baixos, la 
relació era fluida i s’intentava facilitar-los la feina. Els vam proposar que es constituïssin en 
associació i ho van fer per el que no els ha servit massa alhora de ser escoltats. 
 
Ara, l’any 2014 les coses han canviat molt, tant a nivell econòmic com orogràfic ja que la platja 
de la Musclera està desapareixen, el que obliga a fer una revisió del plec. 
 
Però una revisió. No cal refer de dalt a baix un plec que va ser molt treballat i que va funcionar 
força bé. 
 
No entenem que aquest plec s’aprovin ara, a dos mesos de l’inici de temporada i sense 
escoltar el suggeriments dels actors que intervenen a les platges, experts en la matèria, tot i 
que antics adjudicataris. Tots sabíem que l’adjudicació anterior s’acabava el set del 2013, 
perquè s’ha esperat tant? 
 
A la Comissió informativa vaig preguntar expressament si s’havia parlat o informat als anteriors 
guinguetaires. Se’ns va dir que sí, però resulta que no es cert, ni tan sols se’ls ha informat. 
 
Sobre el plec, un dels aspectes més importants és l’obligació de canviar les pròpies guinguetes 
que implicarà una inversió d’uns 90.000€, sense tenir en compte els moments en el que ens 
trobem. Perquè cal fer aquesta inversió d’aquesta magnitud si l’estètica actual de les guinguetes 
és molt bona? 
 
No ens agrada tampoc que s’homogeneïtzin les casetes de les guinguetes per unes casetes 
petites i poc pràctiques i que deixaran de tenir personalitat pròpia. Arenys no és Barcelona, 
que és el model de guinguetes del qui s’ha pres l’exemple. 
 
Podem veure també que aquest plec va generar tensions dins del govern, tensions entre els 
regidors d’urbanisme i el que fins fa dues setmanes ho va ser de Promoció econòmica, el que 
reflecteix que no és un bon plec. 
 
Una vegada més ens agradaria que igual que ha fet l’Ajuntament de Barcelona de donar un 
termini de carència a les botigues emblemàtiques de Barcelona retiri aquest plec, prorrogui la 
concessió un any i refaci aquest plec per tal de treballar-lo entre tots.. Tampoc a l’oposició ens 
van deixar participar en aquest plec. 
 
Per tot això ERC votarà en contra. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: per la CUP tot allò que sigui regular per aportar transparència, doncs benvingut 
sigui. Per tant, com més detallat i objectiu sigui el plec de clàusules per les licitacions, millor. I 
això que estem parlant de l’adjudicació de les guinguetes que dins del terme municipal són de 



 
  
 
 
  

competència municipal. Altra vegada, quan a Arenys parlem de franja costanera, amb Ports de 
la Generalitat hem topat: parlem de la 1a platja; parlem del seu l’aparcament; parlem d’haver 
de pagar per instal·lar-hi la fira; i també parlem de dues guinguetes que faran i desfaran a banda 
de les 9 restants. Hi ha un espai que és dels arenyencs i que no hi tenim ni veu ni vot! 
 
Denunciat això, que no és la primera vegada que comentem, respecte al plec de clàusules, hi ha 
aspectes que valorem positivament. Tenim dubtes, però, que tot estigui a punt per a la 
temporada d’enguany; parlem de les guinguetes, però també parlem de les obres per establir 
una nova xarxa d’aigües. 
 
També, volem fer unes propostes de millora, assumible la primera, atesa la poca complicació 
per executar-la, i una altra, que tot i possible, requeriria d’un annex del plec de clàusules o bé 
d’una futura revisió després de l’aprovació. 
 
Sobre la possible, pensem que en el plafó que hauran d’instal·lar les guinguetes on hi ha la 
informació de l’estat de la mar, en aquest plafó també s’hauria d’explicar els projectes de 
recuperació medi ambiental atès que si s’aplica el Pla de gestió integral de platges, la majoria de 
guinguetes, especialment a la 3a platja, tenen a tocar espais de recuperació de vegetació dunar. 
Espais protegits, però no parcel·lats ni pressupostats, que cal informar perquè no siguin 
trepitjats. 
 
I la segona proposta és la de reservar una de les guinguetes per a projectes de gestió social. 
Pensem amb cooperatives, amb entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social o 
bé amb persones amb alguna disminució. Evidentment, si aquesta licitació quedés deserta, la 
guingueta passaria a la borsa d’adjudicació de la resta de guinguetes. Entenem que les clàusules 
d’aquesta guingueta no poden ser les mateixes que les de la resta i és per aquest motiu que, 
tot i la viabilitat, pot ser que per a aquesta temporada no sigui possible. Però, contemplin-ho i 
facin-ho per a la propera. 
 
I, finalment, amb els mateixos arguments que ens van fer abstenir quan es va portar a votació 
el Pla de gestió integral de platges, sobre tot allò que fa referència als accessos i els 
aparcaments, aquí la CUP, en coherència amb la nostra visió de la vila i la seva mobilitat, aquí sí 
que hi ha aspectes que pel seu fort impacte mediambiental negatiu ens fan altre cop plantejar 
l’abstenció. 
 
Sobre l’aparcament, només a la 3a platja s’hi contemplen 800 places: una xifra que no 
compartim ni la CUP ni la Llei de Costes. Aquí, cal aclarir que la CUP entenem la platges com 
un patrimoni i que això és un atractiu pel poble d’Arenys però també un reclam turístic. Per 
tant, és normal que ens visiti gent de fora d’Arenys. I, malauradament, molta gent ens visita 
amb vehicle privat. Per tant, mentre no hi hagi un canvi de model de mobilitat caldrà habilitar 
espais com a aparcament. I a la nostra vila, com sempre que es parla d’aparcament, sempre 
topem amb COMSA, l’empresa que té tot el monopoli de l’aparcament a la zona pública. La 
zona del port podria ser un gran aparcament per qui vol accedir a les nostres platges i ve de 
fora; sí, és clar. Però tan clar és això com que si ho volen fer, hauran de pagar. Altre cop 
s’evidencia que a la vila tenim greus problemes d’aparcament, que a més és majoritàriament a 
l’espai públic, que s’ha de pagar i que, com passa sovint, qui paga els plats trencats és el medi 
ambient. Ens podem imaginar una tercera platja per als vianants i banyistes, sense cotxes? La 
CUP sí, però cal voluntat per canviar la gestió de l’aparcament de la vila.  
 
Un altre aspecte per disminuir l’accés amb transport privat és que hi hagi uns bon passeig per 
qui hi vulgui anar a peu des de l’àrea urbana cap a la platja i gaudir de les seves guinguetes. Pel 
que fa al Cavaió això queda resolt en el projecte; però no actualment que és debades ja que hi 



 
  
 
 
  

ha connexió però en condicions deficitàries per la comoditat, la seguretat i el confort visual 
dels vianants. No és agradable passejar enmig d’un descampat on sovint hi ha conflictes entre 
vianants, esportistes i conductors. I d’altra banda, cap a Caldes des de la 1a platja, la situació 
tampoc és millor. I, finalment, la possibilitat d’accedir-hi amb transport públic ha de millorar pel 
que fa a la freqüència i l’horari nocturn així com que caldria habilitar parades de bus, o de 
carrilet. També, respecte al bus, estaria bé que hi hagués una parada a l’estació que apropés a 
qui ve de fora a les platges no urbanes. I fins i tot, que hi hagués una oferta de bitllet integrat 
amb RENFE. Tot això són idees que lliguen amb la mobilitat, però també amb el turisme i les 
guinguetes i que seria bo aprofitar. 
 
Tal com vam expressar en l’aprovació del Pla de gestió integral de platges, Arenys requereix 
d’un Pla de mobilitat ja que en aquest cas condiciona l’accés a les platges. 
 
Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà l’abstenció.  
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Avancem que el sentit del nostre vot no serà favorable a aquesta proposta d’acord. En 
el  Ple de gener aquest consistori va aprovar el Pla de gestió Integral de les Platges  i del litoral 
d’Arenys, el grup d’ICV, que es va abstenir a la votació,  va valorar positivament tant  el treball  
realitzat pels Serveis Tècnics i de Medi Ambient, així com de tots els membres de  la Comissió 
Tècnica de Platges, que des que es va posar en marxa a inicis de l'any 2008, tant bona feina ha 
dut a terme per gestionar de manera integrada aquest espai natural de la nostra vila. Un pla de 
gestió integral que creiem és un pas molt important per a una ordenació clara i racional de les 
platges, i que aporta una zonificació molt coherent ajustada als diversos usos que s'hi 
practiquen: esportius, de lleure, de descans, de servei, d’accessibilitat ..... 
 
Ara bé, precisament un dels punts que contempla el pla esmentat i pel que fa a la promoció 
d'activitats socioeconòmiques és el d'unificar la tipologia de quiosc (de guinguetes, casetes de 
vigilància, punt d'informació turística..) a instal·lar a les platges, establint un disseny homogeni 
integrat.  
 
Avui es porta a aprovació el Plec de clàusules per adjudicar les autoritzacions per explotar els 
serveis, les guinguetes, de temporada a les platges d’Arenys. Estem d’acord amb de les 
condicions d’aquest aquest plec que ha de regir  aquestes licitacions però volem fer unes 
consideracions al respecte. 
 
S’estableixen les condicions tècniques i econòmiques per a l’atorgament de les autoritzacions i 
es detalla àmpliament quines són, quin nombre,  a on s’han d’ubicar  així com les condicions 
d’autorització i funcionament  de les instal·lacions també es detallen àmpliament  les 
característiques, és a dir com han de ser exactament  aquestes guinguetes.  
 
Pel que sabem, s’exigeix que compleixin de forma exacta totes les prescripcions establertes en 
el projecte  i també com l’execució al càrrec del titular de l’autorització de les obres 
necessàries per els subministraments dels serveis bàsics, com llum o aigua, que en aquest plec 
especifica – a diferència dels anteriors-  que han d’anar a càrrec dels titulars de l’autorització. 
 
A ICV podem estar d’acord amb el tipus de concessió, amb el temps atorgat i que s’allargà a 10 
anys, la qual cosa suposa una estabilitat a llarg termini. També en el control, en els controls i 
en els cànons de pagament per optar a la concessió que s’estableixen per permetre la lliure 
concurrència al concurs. Estem també d’acord amb que es faci complir la normativa legal, pel 
que fa als usos, als drets i les obligacions, a les infraccions,  i que compleixin totes les 
indicacions de l’Ajuntament, però no podem estar d’acord amb la poca flexibilitat alhora 



 
  
 
 
  

d’establir aquests requisits ni tampoc amb elevada inversió que han de fer les persones que 
vulguin concursar per accedir-hi.  I més quan han passat pocs anys des de que es va establir el 
model de guinguetes a les nostres platges, si no m’erro l’any 2012, amb una vigència fins el 
2016. Els concessionaris s’hi han anat adaptant amb els anys, fet que havia consolidat un tipus 
de guingueta característica a la nostra vila. Ara de cop i volta es canvia radicalment les 
característiques del model i s’ha de fer una nova inversió, repetim molt elevada, que ha de 
permetre adaptar-lo a les característiques estètiques i tècniques que es demanen per poder-hi 
optar. No entenem a que es deu aquest canvi en el model i en  disseny de les guinguetes. Els 
actuals guinguetaires ja no poden utilitzar cap dels materials que fins ara instal·laven cada 
temporada  a les platges per donar el servei. 
 
Des d’ICV també lamentem que no s’hagi escoltat a l’Associació de guinguetaires, com es va 
fer per exemple el passat mandat, en que es va fer fins i tot una sessió informativa, a partir de 
la que es van incorporat alguna petició, propostes o suggeriments del sector. Pel que sabem i 
és públic, aquestes reunions no han estat possibles. Sabem que han demanat poder intervenir 
en el Ple, la qual cosa els hi ha estat denegada  suposem per els terminis que demana el ROM. 
No s’ha donat veu ni s’ha arribat a un consens en cap aspecte, tant pel que fa referència els 
criteris de la la homogenització de les guinguetes, però sobretot  cap ni una pel que fa a les 
sol·licituds de pròrroga o adaptació progressiva i en les condicions econòmiques que 
perjudiquen als futurs adjudicataris.   
  
Pel que fa al model proposat de guinguetes,  ja vam manifestar  en el seu moment que, tot i 
que no entrarem a valorar el model específic perquè entendríem que és una qüestió subjectiva 
i tècnica, si que pensem però com també ho vam expressar a la Comissió Informativa del mes 
de gener, i pensant en el pla d'usos i en el concurs que s'ha de dur a terme de nova licitació 
que per als nous concessionaris serà molt i molt complicat adaptar-se a la inversió tant 
important, i amb tant poc marge de temps per donar sortida al concurs procés de licitació, a la 
concessió, fer front a la nova inversió en els pocs mesos vista que queda per l'inici de 
temporada, tot i que valorem molt positivament, com ens van informar a la comissió 
informativa, que el govern hagi reconsiderat la opció de demorar una temporada l'entrada en 
vigor del nou model per donar temps a adaptar-se a la nova inversió.  
 
Des d’ICV instem al govern que es torni a repensar i arribi a modificar el punt que fa 
referència a les característiques tècniques, és a dir al model de guingueta cercant  el consens 
necessari, dialogant, buscant les solucions pertinents durant l’any de carència que es contempla 
en aquest plec que avui es porta a aprovació. 
  
Tot i ser conscients que el Plec de clàusules s’aprovarà amb els vots de l’equip de govern, el 
grup d’Iniciativa votarà en contra per la falta de diàleg i de canvi de criteri de l’equip de govern 
en tot el procés i en la ordenació de les guinguetes. 
 
El regidor Sr. Fontbona diu que: S’han fet diversos comentaris en relació a la conveniència o no 
d’aquest plec de condicions. En aquest sentit voldria matisar algunes coses que s’han dit. 
El preu de sortida de licitació està per sota de la previsió pressupostaria per aquest any i per 
sota del que recaptaríem aquest any si apliquéssim les concessions actuals. 
Les adjudicacions  atorgades estan totalment esgotades i per tant toca fer unes noves 
autoritzacions.  
Els plecs de condicions recullen la filosofia del pla de platges i recullen tots els criteris tècnics 
aportats per les diverses àrees. 
El fet de demanar característiques comunes a les guinguetes es un fet no únic d’Arenys si no de 
molts ajuntaments catalans i espanyols, no ens hem inventat res. 



 
  
 
 
  

Les adjudicacions  son per deu anys amb la no obligatorietat d’aplicar el model de guingueta 
demanat fins l’any vinent i es dona per deu anys per donar seguretat als adjudicataris. 
Els materials demanats tampoc son invent d’Arenys, existeixen a molts llocs i es demanen a 
molt concursos i responen unes condicions de seguretat i higiene proposada per els tècnics 
municipals.  
Les modificacions al pla d’usos responen a criteris de seguretat i d’evitar molèsties al veïnat i 
responen a criteris de reubicació i ordenació d’espais públics recollits al pla de gestió de 
platges.  
Els criteris d’adjudicació responen a un criteri econòmic de l’incrementa del cànon recollit per 
cada 10% i a criteris de millores tècniques en quan a dutxes adaptades, estalvi energètic, 
millora de materials amb certificació mediambiental i millora de tendals.  
El preu a diferencia de fa sis anys inclou la superfície destinada a gandules i umbreles  
 
El regidor Sr. Acero diu que no estem parlant de por al canvi, sinó de supervivència, de diners 
ben reals. 
 
Vostè planteja la situació com si els serveis existents no complissin la legalitat o les normes de 
seguretat, parla de dignificar i jo li dic que les guinguetes existents no només son dignes, sinó 
que compleixen tots els requisits legals, de seguretat i sanitaris pertinents, contínuament son 
inspeccionats, per tant, no és justifica l’obligatorietat de canviar-ho per un altre model. 
 
També diu que vol respectar el principi d’igualtat, doncs és precisament l’Ajuntament qui ho 
vulnera, ja que fa discriminació financera. Els guinguetaires actuals no demanen cap tracte de 
favor, ni cap discriminació positiva pel fet de ser d’Arenys o portar molts anys, demanen 
igualtat d’oportunitats respecte a les empreses especialitzades en concursos que si tenen molts 
diners per encaixar en les condicions que demana l’Ajuntament i que no son pròpies de la 
situació que vivim. 
 
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 i  2 vots PP,  
Vots en contra: 3 vots d’ICV, 1 vot Bloc Municipal i 1 vot ERC  
Vots d’abstenció: 1 vot CUP. 
 
5.- Aprovar la modificació dels estatuts del consorci Localret. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del consorci local Localret en el que l'ajuntament 
d'Arenys de Mar en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l'Assemblea general del consorci, en sessió de data 23 de novembre passat va aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts d'acord amb la redacció que s'adjunta. 
 
Vist que la modificació te per objecte possibilitar la integració en el cosorci de les entitats 
locals catalanes de carácter territorial que manifestin la seva voluntat d'integrar-se en el 
consorci i, a l'hora, es procedeix a fer correccions i adequacions legals per adequar els estatus 
a les darreres modificacions normatives. 
 



 
  
 
 
  

Vist l'informe emès per la Tag del servei d'Assumptes Generals, d'acord amb el qual els acords 
per aprovar i modificar els estatus del consorci s'han d'adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i 
Administració 
 
PROPOSO al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del consorci Localret. Acordada 
per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons 
consta a l’expedient. 
 
Segon.-Donar trasllat del precedent acord al Consorci Localret per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del Bloc Municipal manifesta 
literalment el que segueix:  El passat 23 de novembre de 2013 va tenir lloc a Barcelona 
l’Assemblea General de Localret, personalment vaig assistir en representació del Consistori. Es 
van tractar diversos temes i es va sotmetre a votació modificar alguns articles dels Estatuts de 
l’entitat per permetre que a més dels ens locals (Ajuntaments) en puguin formar part Consells 
Comarcals, Diputacions i Àrea Metropolitana de Barcelona. Es va aprovar per la unanimitat 
dels assistents i ara el que es proposa al Ple de la Corporació és ratificar-ho. 
 
A la mateixa Assemblea es va debatre amb molta preocupació la incidència del Projecte de Llei 
General de Telecomunicacions en les competències municipals. Xavier Gibert, Sec. Gral. 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat es va mostrar impotent davant la invasió de 
competències que suposa aquesta Llei, en favor de les grans corporacions. 
També es va tractar de l'impacte que l'ARSAL (Avantprojecte de llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local) tindrà en el que es considera l'Administració més 
propera al ciutadà, entre altres coses es preveu el tancament dels Jutjats 1ª instància i 
concentrar-ho tot en megaciutats de la Justícia, el trasllat dels serveis de Benestar Social a les 
Diputacions, etc. 
 
Un autèntic desmantellament de les estructures de serveis al ciutadà i una re-centralització de 
facto per part de l'Estat de competències que a data d'avui son de les CCAA.  
 
El regidor Sr. Caldeira  en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: sobre la proposta, la CUP hi votarem a favor. Demanem, però, a l’equip de 
govern que aprofiti els avantatges de pertànyer al consorci i així, entre altres, utilitzi el recurs 
per fer una auditoria de la factura de telecomunicacions o bé, per adquirir material més barat a 
través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, la 
PECAP. 
 
Per tant, siguem-hi, sí, però per treure’n un rendiment.  
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Iniciativa votarà a favor d'aquest punt a l'ordre del dia, pensant que les necessitats 
actuals postulen de forma clara, a favor que les entitats locals de caràcter territorial es puguin 
integrar en el Consorci Localret com a membres de ple dret.  
 
Creiem també que s'hi fa una bona actualització dels objectius i finalitats de Consorci sense 



 
  
 
 
  

modificar l'àmbit material d'actuació de Localret, tota vegada que s'aprofita la modificació 
estatutària per fer adequacions legals segons les darreres modificacions normatives.  
 
És per tots aquests motius, que el grup municipal d'Iniciativa hi votarà a favor.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
6.- Aprovar l’ Ordenança de civisme. 
 
La regidora Sra. Illescas dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Atès que la normativa municipal existent pel que fa a la regulació dels aspectes generals de la 
convivència, usos dels espais públics i activitats dels particulars a les vies públiques es troben a 
la Ordenança de Policia i Bon Govern, document que fou aprovat en sessió de Ple de data 23 
de setembre de 1991. 
 
Com sigui que el contingut d’aquesta ordenança actualment, fruit de les incorporacions de 
modificacions i noves regulacions, cal procedir a formular una nova regulació municipal d’acord 
amb les necessitats actuals i conforme amb la normativa existent. 
 
Vista la ordenança reguladora que es presenta per la seva aprovació, i vist l’informe favorable 
emès per la tècnic d’administració general, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Ordenança de Civisme d’Arenys de Mar. 
 
Segon.- Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte la Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada en sessió del ple 
de data 23 de setembre de 1991, un cop la Ordenança de Civisme entri en vigor. 
 
Quart.- Donar tan amplia difusió del contingut d'aquesta ordenança en l'àmbit municipal com 
sigui possible. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del Bloc Municipal manifesta 
literalment el que segueix: Em consta que el document que es porta a aprovació ha estat 

llargament treballat i empara aspectes que altres ordenances no recullen i tot plegat ha 
de servir per dotar d’instruments per facilitar la convivència en uns moments 
especialment conflictius. 
 
Un bisturí pot servir per guarir a una persona o també per matar-la i si aquest es 
guarda i oblida en un calaix, no serveix per res. El problema no és de l’instrument sinó 
de l’ús que se’n fa. 
 
Els calaixos de l’Ajuntament estan plens de bons instruments oblidats, el propòsit de 
qui governa no acaba amb construir instruments sinó construir amb ells una societat 
millor. 
 
Votarem a favor de l’instrument, però vigilarem que en facin un bon ús.  
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal D’ERC manifesta literalment el 
que segueix: D’entrada volem agrair a la regidora de Participació i civisme d’haver-nos enviat fa 



 
  
 
 
  

sis mesos una proposta d’ordenança, al que vam quedar que faríem reunions o debats conjunts 
per parlar-ne. Aquestes reunions no s’han convocat mai. 
 
Dit això agraïm que finalment es porti a aprovació una ordenança que fins ara es deia de 
“Policia i bon _Govern” i que era del tot necessària actualitzar-la ja que era de l’any 1992, però 
precisament perquè tipifica les conductes objecte de sanció administrativa i perquè s’ha 
realitzat des de la regidoria de participació creiem que és del tot necessari haver obtingut un 
fòrum de participació no només amb nosaltres, l’oposició sinó amb entitats i tots els arenyencs 
que haguessin volgut  dir la seva. Precisament el seu art. 9 estableix que l’Ajuntament ha 
d’impulsar fórmules de participació a persones i entitats, per promoure i mantenir el civisme. 
 
En molts aspectes d’aquesta Ordenança es tipifiquen conductes sancionables que són faltes o 
inclús delictes segons el Codi Penal, el que infringeix el principi jurídic del “non bis ins idem”, 
no sancionar el mateix fer activament i penalment. 
 
Jocs: no sabem si l’article 21 prohibeix com fins ara jugar a pilota a la placeta. Qui ho 
interpretarà? E5RC creu que es pot jugar amb l’ordenança a la ma, però no està clar. Qui no 
interpretarà? 
 
No entenem que fa el punt 4 de l’art. 32, creiem que és un error de transcripció. 
 
Ens agrada que cada article tingui la seva base legal a l’inici. Trobem a faltar les faltes en relació 
amb embrutar l’espai. 
 
En general, ens hagués agradat que les coses haguessin anat diferent i poder participar 
nosaltres i en general tots els arenyencs. 
 
Ens agradaria també que s’haguessin inclòs mesures alternatives al pagament de les sancions 
com són serveis a la comunitat. 
 
Per tot això ERC s’abstindrà. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix:: El primer que volem comentar, abans d’entrar a valorar políticament –i mai més 
ben dit en tant que fer política vol dir incidir en la vida de la polis, de la vila, en el nostre cas-, 
doncs abans de valorar-ho en paràmetres polítics el que volem subratllar és el fet que ens vam 
quedar ben estorats en llegir les primeres línies del document. Ens va sorprendre veure que el 
document és un retallar-enganxar d’alguna altra ordenança de civisme d’algun altre ajuntament. 
I entenem que la regidora no s’ho deuria haver mirat perquè en el segon article, allà on es 
parla de l’àmbit físic d’aplicació, doncs allà enumera diferents espais de la vila, que si un edifici, 
que si una font i, fins i tot, un estany i un parc forestal. Amb això, el que volem dir és que 
utilitzar una altra ordenança com a document base per després treballar, doncs bé, ja ens 
sembla bé; però copiar-ho i no repassar-ho, sí que ens sembla greu. I l’estany no surt només 
una vegada al document! 
 
Probablement, això ens ho haguéssim estalviat realitzant un procés participatiu per a definir 
entre els vilatans el significat de convivència i les conductes no solidaries. És allò d’on hi veuen 
quatre ulls, millor que dos. Convidar els arenyencs i arenyenques a participar en la redacció del 
document; fent assemblees de zona o per tractar temes específics; i d’ara endavant, fer, com 
bé diu el document, campanyes formatives. Amb totes aquestes accions, haguéssim aconseguit 
incrementar el compromís del poble d’Arenys i la seva corresponsabilització amb allò públic. 
 



 
  
 
 
  

Així, per la CUP és important que es reguli l'ús de l'espai públic però també que es dissenyin 
plans i programes amb una intenció més pedagògica que sancionadora. 
 

Ara sí, sobre l’ordenança. Aquesta té com a objectiu reforçar una certa idea de vila, que lluny 
de considerar l'espai públic com l’espai de socialització, el veu com un espai on pràcticament 
no hi passa res. En aquest sentit, vol buidar el carrer de tot allò que molesta, i molt 
especialment vol amagar la pobresa. Així doncs, la majoria d'articles de l'ordenança pretenen 
buidar les places i carrers de vilatans que fan coses. Evidentment, els més perjudicats per 
l'ordenança són les classes populars de la vila (i molt especialment els joves), que són les que 
més necessiten l'espai públic degut a la manca de recursos. Així, seguint amb aquesta línia, es 
pot considerar prohibida qualsevol forma de mendicitat, alguns jocs, el repòs o el consum 
d’alguns productes legals a l’espai públic...., de manera que es criminalitzen i prohibeixen 
algunes activitats provocades pel context social i en cap cas desitjada per qui suposadament 
infringeix l’ordenança. 
 
Ningú dorm en un banc ni es renta a una font per voluntat pròpia, o si més no aquesta no és la 
dinàmica habitual. Ningú ho fa per voluntat expressa de molestar o pertorbar la resta de 
vilatans. En tot cas, es tracta de situacions en cap cas incíviques, i que no es solucionen amb 
prohibicions sinó amb alternatives reals per als problemes socials i econòmics. 
 
Com hem apuntat abans, un dels objectius de l'ordenança és limitar l'ús lúdic de les places i 
carrers, i per això hi ha articles que prohibeixen la pràctica de jocs i de jocs d’habilitat amb 
bicicletes i patins. I tot això sense prèviament oferir alternatives, sense habilitar espais adequats 
a l'interior de la vila. Altra vegada, els principals perjudicats seran els nens que juguen en espais 
públics i, especialment, aquells que no disposin de recursos per jugar a casa o en recintes 
privats. Es per aquest motiu que proposem eliminar l’article 21.1 en què es prohibeix “la 
pràctica de jocs a l’espai públic que causin molèsties manifestes....”. Si no es canvia el redactat, 
allò que causa les molèsties i innecessàries és del tot subjectiu i arbitrari. 
 
Amb l'objectiu d'amagar la pobresa (no pas d'eradicar-la), l'ordenança també preveu la 
prohibició de la mendicitat, com si el fet d'haver de sobreviure de pidolar fos una opció 
escollida voluntàriament. 
 
Un altre aspecte important de la normativa és la prohibició del consum d'alcohol i drogues a la 
via pública, altre cop amb l'objectiu d'amagar les conductes considerades pernicioses. En el cas 
de l'alcohol, l'objectiu de la norma és evitar el consum fora dels establiments comercials, 
obligant els vilatans a gastar els seus diners en el negoci de l'oci com a única opció pública i 
afavorint un oci consumista. 
 
L’ordenança deixa molt clara, doncs, la prohibició de consumir alcohol a l'espai públic. O 
bevem a casa, o bevem en un bar. Aportarem un exemple prou recorrent per il·lustrar les 
conseqüències d’aquest apartat de l’ordenança: què passa amb qui fa un berenar-sopar a la 
platja a l’estiu o s’hi queda a dinar? També ho prohibim? 
 
I seguint amb l’alcohol, a l’ordenança es parla de denunciar els tutors de menors si aquests han 
consumit alcohol. Sens dubte, si no hi ha reincidència, la mesura ens sembla molt severa si el 
menor no està en presència dels tutors. 
 
En el tema del consum de drogues, l’ordenança altre cop té més la voluntat, no pas de 
solucionar, sinó de fer invisible una realitat social incòmoda. D'altra banda, i com és evident, 
l'article no menciona el tabac, la droga que més afecta la salut pública, a banda d’embrutar, atès 
que molts fumadors llencen les burilles de cigarreta a terra. Aquest detall deixa ben clar que 



 
  
 
 
  

l'objectiu de la normativa no és solucionar els problemes de salut derivats del consum de 
drogues. Tot i que l’ordenança planteja mesures per fomentar la convivència, la majoria, val a 
dir, prou interessants i vàlides, però malgrat això, altre cop cau en el parany de 
l’estigmatització. Perquè? Doncs perquè es parla de promoure campanyes de “prevenció i 
tractament de l’alcoholisme i les drogodependències”, que cal recordar que són malalties, que 
com moltes d’altres poden tenir conseqüències a l’espai públic. Però d’unes se’n parla i d’altres 
no. Això és estigmatitzar! 
 
Altre cop, aquests articles de l’ordenança tenen com a objectiu l'ocultació d'una realitat social, 
no pas la solució d'un problema.  
 
Seguint amb el fet d'estigmatització de la pobresa, l'ordenança castiga una sèrie d'usos de l'espai 
públics que es consideren que poden “pertorbar, lesionar o deteriorar la pròpia convivència com els 
béns que es troben a l’espai públic”, com ara dormir al carrer o bé rentar-se a les fonts. Es tracta 
d'actituds i comportaments que en realitat són fruit, no pas de la manca de valors, si no de la 
manca de capacitat econòmica i com a conseqüència de l'empobriment i de l'exclusió social, 
que en cap cas es trien voluntàriament i que difícilment tenen alternativa immediata. En tot cas, 
la feina de les administracions ha de ser ajudar a solucionar les causes del problema, en cap cas 
amagar-lo sota la catifa i mirar cap a una altra banda. 
 
Com a colofó, la normativa preveu sancions econòmiques que van des dels 1.500 € als 3.000€ 
per a infraccions molt greus, de 750 fins a 1.500€ per a les greus i dels 60 fins als 750€ en el 
cas de les infraccions lleus. Així doncs, per dormir en un banc, es pot rebre una multa de fins a 
750€, mentre que per pidolar, fins a 3000 euros. Ambdues accions, tenen una causa molt més 
econòmica que de desig. Per tant, qui opta, com a última opció, per pidolar o dormir en un 
banc per sobreviure, com podem pensar que pagarà aquestes quantitats de diners? Les 
ordenances, com sempre diem, són per aplicar-les i per fer-les complir. Si ho fem, fem-ho bé! 
 
I ara que parlem de la mendicitat, tal com hem dit suara, no és una voluntat, és una 
conseqüència estructural del sistema i que en la majoria de casos està exercida per persones 
amb trastorns mentals o amb alguna drogodependència. No la podem penar o estigmatitzar. 
Fins i tot es parla de, i llegeixo literal, “de conductes, que sota, l’aparença de mendicitat, 
representin actituds coactives o d’assetjament....”. Això què vol dir, que les persones que facin el 
mateix però ni siguin pidolaires en queden excloses? Això no és prejutjar? Això no és 
assenyalar amb el dit? Si es penalitza la “mendicitat insistent, intrusiva i agressiva” també ho 
podríem fer amb segons quins venedors. I sempre, seran apreciacions del tot subjectives. 
 
El millor, doncs, seria eliminar aquest punt de l’ordenança.  
 
Un altre aspecte que apareix tractat, però sense oferir solucions, és el de la prohibició de fer 
necessitats fisiològiques al carrer. I estem plenament d’acord, és clar! Però això serà possible, 
senyalitzant els dos únics wàters públics de la vila, al Calisay i a l’Asil, que a més no estan 
oberts permanentment. 
 
I ara que parlem de necessitats fisiològiques, tampoc i queda reflectit un dels problemes més 
visibles a la vila, que són els excrements dels animals domèstics a la via pública. Si passa molt 
per sobre, quan aquest sí que és un problema molt més greu que el de les persones. I ho 
demostra el fet que de les persones que van votar en el procés participatiu de pressupostos, la 
proposta més votada anava en el sentit de corregir això. En aquest punt, podríem seguir 
l’exemple del poble veí, de Caldes, que ha resolt el problema construint pipicans en espais 
reduïts allà on precisament s’hi concentraven molts excrements. 
 



 
  
 
 
  

I seguim: trobem a faltar algun article que reguli quan, on i com es llencen les escombraries, un 
fet que fins i tot l’ordenança anterior a aquesta, de fa més de 20 anys, ja contemplava. La 
insubmissió al model de recollida selectiva no és un acte incívic? Nosaltres creiem que sí. 
 
Hi ha més aspectes que no apareixen a l’ordenança i que entenem que hi haurien de quedar 
reflectits. Així, tenir un carril bici convertit en un carril d’obstacles entenem que no ajuda a la 
convivència entre ciclistes i cotxes. Per tant, entem que hi hagués hagut d’haver un punt per 
regular aquesta ocupació indeguda d’aquest espai. 
 
Finalment, com a conseqüència de voler incidir en la totalitat de la vida al carrer, l'ordenança 
regula un nombre molt gran d'activitats, i per tant serà, a efectes pràctics, inaplicable. I com 
que no es podran aplicar totes les normes ni castigar totes les infraccions, l'ús de l'ordenança 
acabarà sent arbitrari, i això pot provocar, encara amb més força, un biaix terriblement 
classista de la normativa.  
 
Per tant, i per corregir aquesta dificultat d’aplicació, cal mencionar també que en el document 
es posa l'èmfasi en el “deure de col·laborar amb les autoritats municipals o els seus agents”, per tal 
de garantir el compliment de l'ordenança. Aquesta obligació de delatar el veí, ja de per si 
discutible, és especialment delicada en el cas d'una ordenança tan esbiaixada com aquesta, que 
no es fruit de cap consens social. 
 
El resum de tot és que tenim un decàleg de bones maneres i de fets punibles però que en cap 
cas enceten una reflexió al voltant del que és bona convivència. Convivència és que el veí no 
tingui la música a tot drap a les dues de la matinada? Sí, i tant! Però també, i fins i tot més, que 
els empresaris no explotin ni enganyin els treballadors, o que un banc no es dediqui a 
especular amb el dret a l'habitatge. La convivència no té trams, o n'hi ha o no n'hi ha. I si cal 
lluitar per la convivència, cal fer-ho a tots els nivells. 
I posats a fer reflexions, pensem que és indispensable canviar el propi nom de l'ordenança. Les 
lleis de medi ambient s'anomenen de medi ambient, les d'urbanisme s'anomenen d'urbanisme. 
Per tant, les lleis que afecten l'espai públic s'han d'anomenar d'espai públic. 
 
Amb tot, però, també hi ha aspectes que valorem positius com és el fet que es pugui substituir 
el cost d’una multa per sessions formatives o de serveis a la comunitat. Aquí afegim, però, que 
qui fa un desperfecte al mobiliari urbà, no només hauria de pagar la multa sinó també tot el 
cost del desperfecte si aquest supera el de la multa. Si no és així, qui acabarà pagant serem la 
resta d’arenyencs. 
I per acabar, valorem molt positivament la voluntat reiterada de la regidora per voler 
comentar el document. Voluntat que, cal dir-ho, la CUP no hem correspost per temes 
d’agenda. Fins que no ha arribat la proposta al ple, no hi hem dedicat el temps que requeria. I 
un cop mirada, el temps se’ns ha tirat a sobre, atès que el document va entrar a l’ordre del dia 
de la comissió informativa i d’això ens en vam assabentar 48 hores abans. 48 hores que hem 
hagut de dedicar a llegir, aquest i altres documents i que han impossibilitat fer les aportacions 
abans del ple. 
 
Amb tot, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà en contra. 
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Des d'Iniciativa compartim absolutament que calia una actualització i posada al dia de 
l'Ordenança de Policia i Bon Govern, un document que datava de l'any 1991, i és per aquest 
motiu que valorem que s'hagi treballat una nova ordenança sota el títol de Civisme a Arenys de 
Mar, que vulgui regular els aspectes generals de convivència, dels usos d'espais públics i 
activitats al carrer, i de particulars. 



 
  
 
 
  

Som conscients que la Regidora de Civisme, Maribel Illescas, ens va passar l'esborrany del text 
ja fa unes setmanes, i que molt probablement no hem estat prou pro- actius i generadors de 
propostes com ho hem fet ens molts d'altres temes. El cert és que estàvem convençuts, que 
com s'ha fet en moltes altres ocasions, ens convocaria a una reunió prèvia amb tots els grups 
per a presentar-la i poder fer les aportacions oportunes.  
 
Des del primer moment que la Regidora Illescas va explicar al Ple i a la ràdio que volia tirar 
endavant aquesta nova ordenança, des del grup d'Iniciativa ja vam proposar públicament , i en 
algunes intervencions dels Plens, que era una bona oportunitat per a recollir també els drets i 
deures dels ciutadans i d'establiments, amb la recollida selectiva, i que aquest fet possibilitava  
fer un nou marc normatiu per a les sancions aplicables als que no ho fessin adequadament. 
 
Realment, ens costa molt d'entendre que amb el temps que portem insistint amb el tema, i 
sempre trobant una resposta negativa del govern al respecte, al·legant la impossibilitat legal per 
aplicar expedients sancionadors, i que fa poques setmanes el regidor de Medi Ambient 
anunciés que hi hauria sancions amparant-se amb la Llei de Residus de Catalunya. 
 
No trobem lògic ni racional, que si els encarregats de dur a terme la vigilància i en tot cas de 
posar la sanció ha de ser la Policia Local de proximitat, no s'hagi previst de contemplar-ho a 
l'esmentada ordenança. O és que potser l'anunci fet, es purament per sortir al pas de tanta 
insistència. 
 
Tampoc trobem raonable, que no s'hi contempli temes com l'habilitació específica d'espais per 
a l'esbarjo de gossos, o els espais sense fums. 
 
Des d'Iniciativa pensem que és un text molt genèric, que podria ser aplicable a Figueres, a 
Mataró, a Molins de Rei o a Sort per exemple, i que hi ha poques o nul·les referències a la 
singularitat de la nostra vila. S'hi parla d'espais forestals, d'estanys, sense que en canvi es parli 
d'indrets arenyencs concrets. 
 
No sabem fins a quin punt s'ha treballat amb totes les regidories afectades. Ens consta que si 
que s'ha fet amb la de Governació i amb Serveis Socials, però entenem per exemple per la falta 
de referències concretes al marc educatiu propi arenyenc que no s'ha fet un treball transversal 
amb Educació. En cap moment es fa referència per exemple als plans propis i mesures que es 
contemplen del Pla d'Absentisme aprovat el 2010, i en canvi si a la Llei del Menor. També hi ha 
referències concretes a l'anar amb patins o monopatins, i no sabem si s'ha treballat amb la 
comunitat educativa o amb els col·lectius susceptibles a rebre algun tipus de sancions de les 
que es tipifiquen. 
 
És el mateix cas, per exemple de mesures de caràcter social que no acaben de complementar-
se amb els protocols establerts en els casos d'emergències entre els diferents serveis 
municipals.  
Desconeixem si s'ha portat a terme un treball col·laboratiu, una mena de procés participatiu  
amb entitats i associacions i amb veïns i veïnes per convidar-los a participar-hi i a dir la seva. 
 
S'hi parla de parcs i jardins, i de els horaris i condicions d'ús de forma general, però 
probablement caldria, fixar o exemplificar el protocol concret arenyenc en els casos que son 
vigents (els Jardins del Asil Torrent, o del Parc Fèlix Cucurull per exemple...) 
 
El grup municipal d'Iniciativa insta al govern que es revisin tots aquests aspectes esmentats, i 
que compti també amb el parer d'equips multidisciplinars i més participats, i que puguin anar 
enriquint i fent més a mida d'Arenys l'ordenança. 



 
  
 
 
  

 
El vot del nostre grup municipal serà contrari a la proposta, entenent que és un bon document 
base, però  que amb el temps que fa que s’està elaborant, i que se’n parla, pensem que està poc 
treballat.  
 
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, 2 vots PP i 1 vot Bloc Municipal,  
Vots en contra: 3 vots d’ICV i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot ERC  
 
7.- Aprovar la proposta d'adhesió al Decàleg de bones pràctiques de la 
comunicació local. 
 
La regidora Sra. Estrada dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vist que les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia possible sobre la seva 
activitat i la participació de la ciutadania en la vida social.  
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de fomentar la transparència de l'acció del 
govern envers la ciutadania mitjançant les eines de comunicació de què disposa i que són el 
web municipal, el butlletí A Tocar Ratlla i Ràdio Arenys.  
Vista la existència del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plurla 
(LPCCP), de la UAB, des d’on es treballa per a fer una anàlisi de la informació que ofereixen 
els webs municipals de tota Catalunya i contribuir a fomentar la transparència i la qualitat 
informativa dels ajuntaments. 
 
Vist que l’Ajuntament d'Arenys de Mar comparteix la finalitat del Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural, així com el seu Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública, en el qual es determina que els mitjans de comunicació i 
informació públics han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi; han d’informar 
d’una manera veraç, plural i transparent; han de ser un referent informatiu per a la ciutadania; 
han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica; han de promoure les 
activitats de la societat civil i l’associacionisme; han d’evitar el partidisme i la manca de 
professionalitat; han de despertar l’interès de la ciutadania; han d’estar dotats dels recursos 
humans i tècnics necessaris; han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius; i s’han 
de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. 
Es per això que: 
 
Proposo al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Adherir-nos com a municipi i donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació 
Local Pública, elaborat pel Laboratori  de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la UAB, en el qual es fa una anàlisi de la informació que ofereixen els webs 
municipals de tota Catalunya. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix:  "ens felicitem que l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'adhereixi a aquest decàleg, i 
esperem i confiem que realment en faci ús, ja que en moltes ocasions la revista municipal ATR 
no s'acull a les prescripcions del catàleg." 
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr.  Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: sobre aquest punt, el primer que volem expressar és que l’adhesió té sentit 
només si a banda de voluntat hi ha fets. Si no és així, de tot n’acabem fent accions simbòliques 
que, per al vilatà, no va més enllà. 
 
I si passem al terreny dels fets, el primer que ens haurem de preguntar si una Ràdio municipal, 
un càrrec de confiança, un fotògraf i una regidora són capaços de garantir els mínims 
d’aquestes bones pràctiques. 
 
Pel que fa a l’EPE de Ràdio Arenys, a bastament ho han demostrat. Respecte al servei de 
premsa de la casa gran, en tenim alguns dubtes, atès que alguns dels requisits del Decàleg 
actualment no s’estan complint. Sí és cert, com s’acostuma a dir, que el futur és una 
oportunitat. Doncs corregim. 
 
Des de la CUP els fem confiança i, si no corregeixen, en futurs plens ja els ho recordarem. 
 
El sentit del vot de la CUP serà a favor en aquest punt. 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: ICV refermem la nostra proposta per uns mitjans públics de qualitat, propers, plurals i 
participatius, i per aquest motiu votarem a favor de la proposta que l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar s'adhereixi de forma oficial al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local. 
 
Arenys de Mar, és un exemple clar de l'impuls de la comunicació local des de la democràcia, 
amb la creació de la degana de les emissores locals, i amb els diferents mitjans públics que en 
diferents èpoques han exercit com a cohesionadors de la vila. 
 
En diferents etapes, i amb mes o menys encerts, els mitjans de comunicació locals, públics i 
d'associacions, han estat de sempre un referent proper a la ciutadania. 
 
Ara és un bon moment per arremangar-nos tots plegats i posar-nos al dia. Si llegim el punt 
número 9 que diu, han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius. I fa esment dels 
consells editorials o consells d'administració que garanteixin la professionalitat de les persones 
que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions, i de la 
ciutadania en general. 
  
Quan fa que no es reuneix per exemple el Consell Assessor de l'Emissora Local? Més d'un any? 
  
Ens podem atrevir a donar el pas i a obrir-ho al conjunt de mitjans de titularitat públic com la 
revista municipal ATR i el portal arenysdemar.cat? Ens comprometem a portar-lo a la pràctica 
al 100 per cent, i a modificar les rutines per tal que també la informació municipal faciliti que 
els vilatans puguin fer un seguiment i avaluació de la gestió dels mitjans públics? Pensem que cal 
crear una estructura mes adequada als temps que corren, que podria ser sota el propi 
paraigües de l'EPE de Ràdio Arenys que pugui fer un veritable seguiment de tots els mitjans. 
 
Quan el punt número 2 ens diu que els mitjans públics han d'informar de manera veraç, plural i 
transparent.... ens vé al cap que sovint la revista o el web municipal publiquen moltes notícies, i 
fa bona tasca. Però no pot ser només informar amb política d'aparador dels temes que son 
positius del govern municipal... perquè s'obvien o es passen de puntetes informacions que no 
son del tot positives per a l'Ajuntament: pensem per exemple amb el nou recurs interposat a 
l'OARCC contra la licitació de la recollida selectiva, o el presumpte problema a l'edifici Xifré 



 
  
 
 
  

de fa dies, o les negociacions amb els treballadors municipals..... si fem un veritable exercici de 
transparència també cal explicar les coses reals com son i que passa. 
 
Si ens mirem el punt 4,  els mitjans públics han de fomentar el debat públic per a la participació 
democràtica, ja fallem de bones a primeres, perquè ens diu L'editorial d'una publicació ha de 
reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o l'alcaldessa. Mirem l'ATR. 
  
Segueix aquest punt, dient que a través d'internet, s'han de promoure consultes populars, 
fòrums.. a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. Quantes 
vegades des del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament s'ha donat resposta a les xarxes 
socials públiques de problemes plantejats pels vilatans?... és bo que també la comunicació 
municipal a banda de tenir perfils propis de promoció a les xarxes més populars, també estigui 
present a les llistes locals. 
 
Aquest 2014, per exemple, encara no hi ha publicada cap data de la recollida selectiva al 
municipi. A vegades s'informa dels plens, però no hi ha la informació per exemple dels acords 
de la Comissió de Planificació i Coordinació Municipal que es porta a terme cada setmana.  Hi 
ha ajuntaments que a banda del pressupost fan públic també els informes anuals dels comptes 
generals i la memòria de la gestió, així com informació de l'execució del pressupost. La 
retribució dels càrrecs electes i de confiança, està totalment desfasada per exemple, i cal 
posar-la al dia. 
 
Com a grup a l'oposició, reivindiquem que també s'ha d'eliminar la mala pràctica de silenciar els 
representants de l'oposició i la seva tasca de control de la gestió del govern que els correspon. 
S'han de donar les seves dades perquè la ciutadania els conegui, i a més s'han de fer notícies 
sobre la seva actuació, i altres en què es contrasti la informació del govern sobre la seva gestió 
amb la versió de l'oposició. 
 
I en tot cas, afegir que el nostre grup municipal aquí ha de fer un " mea culpa", perquè tot i que 
se'ns ha demanat les dades biogràfiques per publicar al web, encara no hem fet els deures tots 
els membres del grup. Ho reconeixem!!!! 
 
La nostra aposta, és ben clara cap a que existeixi el compromís de treballar en aquesta línia. 
No pot ser que quedi en una pura declaració de bones intencions. 
 
El punt número 10 del decàleg, fa esment per exemple a que els mitjans públics locals s'ha de 
gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. Algú està avaluant la 
despesa real de la comunicació municipal a nivell global? ens atrevim a fer aquest exercici i 
repensar si el Gabinet de comunicació municipal i la ràdio han de gestionar conjuntament la 
comunicació local com apuntàvem al punt anterior? ... 
Nosaltres hi creiem.... 
 
Tinguem present d'altra banda que amb l'aplicació de l'ARSAL, planeja l'ombra de la desaparició 
de les empreses públiques locals. Cal segur replantejar tot aquest tema. 
 
Hem pretès fer només una visió crítica tota vegada que constructiva, ja hem dit que votarem a 
favor de l'adhesió al decàleg, i que donarem tot el nostre suport que calgui, si el volen és clar, 
per aplicar-lo en les millors condicions, i que no quedi en paper mullat, i el més important, que 
Arenys segueixi sent un referent a la comunicació local a Catalunya.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Estrada manifesta literalment el que segueix: agrair les intervencions i 
en quant a la intervenció de la regidora d'ICV manifestar que ja s'ha manifestat que es tracte 



 
  
 
 
  

d'un decàleg d'intencions, que òbviament pot afectar a ràdio arenys però està previst pel web i 
per la comunicació des de l'Ajuntament. Que ràdio Arenys ja disposa de altre normativa i 
bones pràctiques del consell de l'audiovisual i el codi de deontòloga de periodisme i que 
entenem que ja els compleixen. 
 
Que tinc constància que el seu criteri del que ha de ser la comunicació local i institucional és 
diferent al nostre y mentre porti la regidoria de comunicació seguirem la mateixa línea que fins 
ara, la comunicació institucional la fa l'Ajuntament i la ràdio local és una entitat publica 
empresarial amb vida pròpia. Els continguts d’ambdós serveis són diferents. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
8.- Aprovar el Reglament de règim intern de la Residencia Geriàtrica municipal. 
 
La regidora Sra. Real dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
El Ple de L'ajuntament, en sessió de data 16 d’abril de 2008, va aprovar el Reglament Intern de 
la Residència Geriàtrica municipal d’Arenys de Mar i que actualment, fruit de les noves 
regulacions i del pas del temps, cal procedir a formular una nova regulació que permeti agilitat 
en la gestió de la residència així com en la relació amb els usuaris de la mateixa. 
 
Vist el text del reglament que es presenta per la seva aprovació, i vist l’informe favorable emès 
per la tècnic d’administració general, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la Residència Geriàtrica 
Municipal d’Arenys de Mar. 
 
Segon.- Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Aquesta vegada i sense que serveixi de precedent ERC votarà a favor d’aquest 
Reglament, ja que considerem que al no ser professionals de l’àmbit de la gerontologia i al ser 
un Reglament aprovat prèviament pel Consell de Geriàtric Municipal. 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: Com hem comentat en un anterior punt, ens sembla bé que es reguli l’espai 
comú, especialment allà on hi conviuen moltes persones en pocs metres quadrats. 
 
El reglament ens sembla correcte i només pensem que s’ha d’afegir, així ho vam expressar a la 
comissió informativa, i així ho traslladarem al proper consell del geriàtric, doncs pensem que a 
l’article 9, on es parla dels mecanismes d’informació i participació, quan es fa referència al 
Consell, doncs pensem que seria interessant que, a banda de les persones actualment 
delegades, com són representants de les famílies, dels partits polítics i dels treballadors, també 
seria interessant que hi fossin representats, directament, els usuaris que, al capdavall, són els 
que conviuen més hores a l’espai. 
 
Per la resta, ens sembla bé i és per això que hi votarem a favor. 
 
La regidora Sra. Real contesta que actualment la residència compta amb35 residents i tots són 
de Grau II, Dependència Severa i Grau III, Gran Dependència. És a dir són persones que a 
nivell cognitiu no poden representar-se en cap consell.  



 
  
 
 
  

 
El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix:  Entenem que aquest nou reglament respon a una adaptació a la normativa jurídica 
actual, ja que l’anterior datava del 2008 i potser havia quedat obsolet en alguns aspectes.  Però 
també entenem que no suposa un canvi substancial respecte a l’anterior en quant al 
funcionament de la Residència Geriàtrica Municipal. 
 
Volem agrair a la regidora Real el fet que ens l’hagués mostrat amb temps suficient i amb 
l’oportunitat de fer aportacions, tant d’aquest reglament com el del Consell Sectorial del 
Geriàtric, en el marc del propi Consell. Creiem que és un exemple de com s’haurien de fer les 
coses en altres àrees i amb altre temes. 
 
Es per tot això que nosaltres votarem a favor d’aquest punt i també del següent. 
  
 Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
9.- Aprovar la modificació del Reglament del Consell Sectorial del Geriàtric. 
 
En sessió de ple de l’ajuntament de data 16 d’abril de 2088, es va acordar aprovar Reglament 
del Consell Sectorial de la Residència Geriàtrica Municipal, el qual és plenament vigent. 
 
Atès que actualment en la seva aplicació s’ha proposat unes puntualitzacions per a millorar i 
adequar –lo a la redacció del nou reglament regulador del servei, s’ha considerat pel mateix 
Consell i amb la conformitat de la regidora proposar al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Sectorial de la Residència 
Geriàtrica Municipal d’Arenys de Mar, en els termes següents: 
A l’article 3, on parla de la composició dels membres del Consell, on diu “Dos  representants 
tècnics (treballador social, psicòleg)”, ha de dir “Tres representants tècnics (treballador/a 
social, psicòleg/oga, infermer/a)”. 
A l’article 7, tercer paràgraf, on diu “El consell s’ha de reunir en sessió ordinària 1 cop cada 
trimestre.” ha de dir “El consell s’ha de reunir en sessió ordinària 1 cop cada quadrimestre”. 
 
2. Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix:  Com ja hem anunciat al punt anterior votarem a favor d’aquesta modificació, i pels 
mateixos motius exposats. 
 
Però únicament voldríem fer un suggeriment, i és que si volem dotar als Consells Sectorials 
d’una certa autonomia de treball, està bé que els seus reglaments es vagin adaptant a les noves 
realitats, però potser no caldria que s’aprovessin al ple cada una de les seves modificacions. I 
en el cas que ens ocupa, la redacció del propi Reglament no diu res que hagin de passar pel ple 
les seves modificacions. Entenem que donaria més agilitat al funcionament dels Consells si 
aquestes modificacions es fessin en el marc del propi Consell Sectorial. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
10.- Aprovar la  proposta d'ampliació dels espais declarats lliures de fum. 
 



 
  
 
 
  

La regidora Sra. Mir informa que en el Ple del 25 de setembre de 2013 es van declarar espais 
lliures de fum els espais exteriors d’accés immediat a les escoles següents.  
- L’Institut Els Tres Turons: Al llarg de tot el passatge dels Tres Turons. 
- Escola Bressol dels Colors: la zona limitada per la tanca exterior de fusta. 
- Escola Joan Maragall: la vorera immediata a l’entrada pel carrer Anna M. Rabell i la zona 
d’entrada per la banda de l’edifici Xifré. 
- Escola Sinera: a la vorera de l’avinguda Pau Costa des del Parc Fèlix Cucurull fins la placeta 
que dona a l’entrada del centre escolar. 
- Col·legi La Presentació a la vorera del carrer Pompeu Fabra, des del carrer Vallgorguina fins 
el carrer Miquel i Verges. 
Ara, es proposa incloure també com espais lliures de fum, quatre espais més:  
 
ACORD:  
 
Primer.- Ampliar els espais lliures de fum amb els següents: 
- El Pavelló: el perímetre exterior de la zona d’entrada a la instal·lació 
- La Biblioteca: al carrer Bonaire des del davant de la biblioteca fins la sala d’actes, ambdues 
voreres.  
- La Llar d’infants Maricel: a tot el recinte d’entrada. 
- A l’escola Joan Maragall s’incorpora també com a espai sense fum, la zona d’entrada a l’escola 
pel Rial de Sa Clavella.  
 
Segon.- Donar trasllat de l’acord a totes les parts implicades 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: des de la CUP ens sembla una bona iniciativa. Ja ho vam dir quan es va portar a 
aprovació per primera vegada. Fumar és nociu i està demostrat; el problema, però, s’esdevé 
quan apareix allò que s’anomena el fumador passiu: aquell que no decideix fumar però ho 
acaba fent perquè té algú a prop que sí ho fa. És per aquest motiu que ens sembla bé aquesta 
mesura. Ara bé, com sempre, quan hi ha mesures d’aquesta mena, normalment en forma 
d’ordenança que és com s’acabarà fent pel que se’ns va comentar a la comissió prèvia quan ho 
vam preguntar, sempre ens preocupa que es pugui vetllar per la seva aplicació i, si hi ha 
insubmissió, doncs que hi hagi sanció. 
No pot ser que hi hagi un rètol ben clar, que qui vulgui s’ho salti i després no passi res. Per 
tant, endavant amb la proposta, però fem-la complir. Si no és així, serà paper mullat. 
El sentit del nostre vot serà a favor. 
 
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Avancem que  el grup municipal d’ICV votarà a favor d’aquesta proposta d’acord, com 
també  ja va ser afirmatiu el nostre vot en el Ple del 25 de setembre de 2013 quan es van 
declarar espais lliures de fum els perímetres d'accés als centres educatius , tal i  contempla la 
Llei 42/2010, de 30 de desembre de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de 
la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac ja que som 
molts conscients de l’efecte nociu del tabac sobre la salut de les persones i especialment dels 
menors exposats al seu fum. 
 
Tot i així voldríem fer algunes consideracions que ja vam manifestar també en el seu dia , i si 
se’ns permet també algunes aportacions. La Llei 28/2005 de 26 de desembre, modificada per la 
42/2010 de 30 de desembre, diu al seu article 7, referent als espais on és prohibit fumar, en el 
seu apartat d) “Centres docents i formatius, excepte els espais a l’aire lliure dels centres 
universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos 



 
  
 
 
  

immediats als edificis o voreres circumdants”. Segons això, entenem que aquests accessos 
immediats o voreres estan inclosos en la prohibició de fumar, i per tant ja queda regulat per 
llei aquest aspecte, tot  i que no defineix un perímetre exacte on aplicar aquesta llei. 
 
De fet entenem que l'acord del Ple del 25 de setembre ja havia d'incorporar a tots els centres i 
accessos als centres educatius o haver fet un acord més ampli que el fes extensiu  a tots els 
centres educatius públics concertats o privats, equipaments esportius i culturals de la vila. 
Pensem que no cal que cada vegada que declarem o senyalitzem un espai lliure de fum  s'hagi 
de portar a Ple. 
 
I ja que entenem que aquesta proposta és una declaració d’intencions, i com a tal està bé, i ha 
de servir per fomentar campanyes informatives a l’entorn dels nostres centres educatius, però 
que es limita a senyalitzar  amb uns cartells a les entrades de les escoles però aquesta 
declaració d’intencions estaria bé que anés acompanyada de mesures dissuasòries, i en aquest 
sentit  ja vàrem manifestar en el seu dia a la nostra intervenció que es podia haver inclòs en un 
dels apartats dintre de la nova ordenança de civisme .  
 
Hem comprovat que no ha estat així i que precisament avui la ordenança s'ha portat a 
aprovació amb aquesta mancança. Ens hagués agradat que s’hagués tingut en consideració la 
nostra aportació d’ incloure una regulació específica com a mesura de prevenció i control, dins 
d'un dels capítols d'aquesta on es detalli les normes de conducta i també un règim de sancions  
quan es cometin les infraccions tipificades, en aquest cas per no complir una norma, com és  
Llei de mesures i control del Tabaquisme. 
 
Tot i així, tal i com hem anunciat, i esperant se’ns tingui en compte les nostres 
aportacions,votarem a favor d’aquesta proposta d’acord. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
11.-Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia núm. 101, 102, 103 i 109/2014.  
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes dóna compte dels següents Decrets: 
 
101/2014 DECRET.- Atès que per decret de l’alcalde de data de 10 de juliol de 2012 es va 
delegar al regidor Sr. Roman Pascual Rodríguez, l’àmbit de Consum i Turisme. 
De conformitat amb l’art. 21, apartat 3, de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local, l’article 53, apartat 3, del Tex refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, l’art. 8 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 50,51 i 52 del 
Reglament d’organització municipal.  Resolc: 
1.- Delegar a favor del regidor Sr. Roman Pascual Rodríguez l’àmbit d’actuació de Promoció 
Econòmica i Comerç que compren les facultats següents: 
-          La direcció i gestió dels serveis. 
-          La signatura de les resolucions i actes administratius que afectin a tercers. 
-          L’autorització i disposició de despeses la quantia de les quals no excedeixi l’atribuïda a 
l’Alcaldia per a la contractació menor. 
 2.- Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que es realitzi, i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que 
tingui efectivitat des de l’endemà de la present resolució. 
 
102/2014 DECRET .- Atès que per Decret de l’alcalde de data de 10 de juliol de 2012 es va 
delegar al 1r tinent d’alcalde Sr. Ramon Vinyes i Vilà, l’àmbit d'actuació d’ Hisenda. 



 
  
 
 
  

De conformitat amb l’art. 21, apartat 3, de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local, l’article 53, apartat 3, del Tex refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, l’art. 8 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 50,51 i 52 del 
Reglament d’organització municipal.  Resolc: 
1.- Delegar a favor del 1r tinent d’alcalde Sr. Ramon Vinyes i Vilà l’àmbit d’actuació de 
Recursos Humans, Organització i Noves Tecnologies que compren les facultats següents: 
-          La gestió i coordinació dels serveis. 
-          La signatura de les resolucions i actes administratius que afectin a tercers. 
-          L’autorització i disposició de despeses la quantia de les quals no excedeixi l’atribuïda a 
l’Alcaldia per a la contractació menor. 
 2.- Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que es realitzi, i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que 
tingui efectivitat des de l’endemà de la present resolució. 
 
103/2014 DECRET.- Atès que en data 31 de gener de 2014 el regidor del Bloc Municipal Sr. 
Alejandro Acero Cherta ha renunciat al càrrec de 6è. Tinent d'alcalde i ha sol·licitat la 
revocació de les delegacions efectuades per l'Alcaldia en l'àmbit d'actuació de Promoció 
Econòmica, Comerç i Noves Tecnologies amb efectes d'1 de febrer de 2014. 
 De conformitat amb l’art. 21, apartat 3, de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local, l’article 53, apartat 3, del Tex refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, l’art.46, apartat 1, del RD 2568/1986 de 28 de novembre 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i els articles 41,50,51 i 52 del Reglament d’organització municipal. Resolc: 
  
1.- Deixar sense efecte les delegacions d’atribucions en l’àmbit d’actuació de Promoció 
Econòmica, Comerç i Noves Tecnologies al regidor Sr. Alejandro Acero Cherta. 
 2.- Deixar sense efecte el nomenament com a 6è. tinent d’alcalde i com a membre de la 
comissió de coordinació i planificació al regidor Sr. Alejandro Acero Cherta ja que aquest no 
forma part de l'equip de govern. 
 3.- Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que es realitzi, i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que 
tingui efectivitat des de l’endemà de la present resolució. 
  
109/2014 DECRET.- De conformitat amb el que disposa l’article 46-1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986 i 
l’article 41 del Reglament orgànic municipal, Resolc: 
  
1. Nomenar 6è. tinent d’alcalde al regidor Sr. Roman Pascual Rodríguez. 
Els efectes d’aquest nomenament comporten substituir l’alcalde, en els casos de vacant, 
absència o malaltia, en la totalitat de les seves funcions. La substitució es durà a terme seguint 
l’ordre de nomenament. 
 2. Notificar la present resolució a l' interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió 
que es realitzi, i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que 
tingui efectivitat des de l’endemà de la present resolució. 
 
12.- Precs i preguntes. 
 
A) 12.1.- Precs  presentats pel Bloc Municipal : 
 
1.- Fa uns quants anys, quan es van construir els Jutjats actuals a més d’afectar al masover i 
causar-li un perjudici que ha trigat massa temps en compensar-se i encara està per veure que 



 
  
 
 
  

es materialitzi, la constructora va demanar permís a les monges clarisses per tirar a terra part 
d’un mur amb el propòsit que poguessin passar les màquines que havien de fer les obres. En 
acabar, l’empresa va reconstruir el mur i l’Ajuntament va donar el vist-i-plau. Sembla ser que 
aquesta reconstrucció es va fer de qualsevol manera i ara s’ha esquerdat i aquest Ajuntament 
insta a la seva reparació immediata a les monges clarisses. Som conscients del que diu la Llei 
sobre a qui correspon reparar els elements arquitectònics, però la mateixa Llei també diu que 
s’havia d’haver fet una compensació econòmica al masover i hores d’ara no es compleix. La 
mateixa Llei obliga també a l’Ajuntament a mantenir en condicions de seguretat i conservació 
apropiades els edificis de titularitat municipal i aquest no ho fa. Davant la Llei tots som iguals o 
hauríem de ser iguals. 
 
Atès que la circumstància que ens ocupa està relacionada amb la construcció en el seu dia dels 
Jutjats, atès en conseqüència, que es va causar un perjudici a particulars en l’execució d’un bé 
general, demanem al Govern que es faci càrrec de la reparació d’aquest mur de manera 
suficient per garantir la seguretat i suficient fins que es clarifiqui el destí del Convent, atès 
també que l’Ajuntament té signat un conveni i per tant, està involucrat en el procés que afecta 
aquest equipament. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
 
2.- Relacionat amb el punt anterior, el Decret 187/2010 de 23 de novembre de la Generalitat 
de Catalunya sobre la inspecció tècnica dels edificis diu que aquest Decret institueix un sistema 
de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges i porta en definitiva a la pràctica un 
procediment per verificar el deure genèric que tenen tots els propietaris i les propietàries de 
conservar i rehabilitar els immobles de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i 
adequat segons allò que  preveuen la  Llei del dret a l’ habitatge i la normativa d’ordenació de 
l’edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del medi ambient i del paisatge i 
d’urbanisme. És evident que l’Ajuntament és propietari d’un determinats numero d’edificis i 
que bona part d’aquests supera els 40 anys de vida i requereixen un manteniment i cura, 
demanem al Govern que abans d’exigir als propietaris el compliment de les normatives, sigui el 
Consistori el primer en donar exemple i posi en marxa el llibre de manteniment i conservació 
dels seus edificis i executi les tasques derivades amb la mateixa celeritat que es demana als 
ciutadans d’aquesta vila. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes recull el prec. 
 
3.- Els dissabtes al matí els agents de policia reserven l’espai d’aparcament (zona blava 
primordialment) als marxants del mercat de venda no sedentària, a fi de que puguin 
descarregar, impedint que cap altre vehicle pugui aparcar. 
Aquesta reserva impedeix que els paradistes del Mercat no puguin utilitzar la zona de càrrega i 
descàrrega a primera hora del matí, alguns han estat multats per descarregar en aquest horari, 
demanem al Govern que instrumenti una solució coordinada per permetre la descarrega (que 
no estacionament) a una hora consensuada dels paradistes del Mercat que no impedeixi la dels 
marxants. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 
 
12.2 Precs  presentats per ERC: 
 
1.- Preguem al govern municipal, que faci arranjar el mur que limita amb la vorera del carrer 
Pau Costa a l’alçada del carrer de la Parera, que fa mesos que està en un estat deplorable i ha 
ocasionat varies caigudes de persones.  



 
  
 
 
  

 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
2.- Preguem al govern municipal que es llegeixi l’informe que adjuntem sobre les dades de la 
recollida selectiva, on es fa una comparativa entre la recollida amb contenidors i la realitzada 
porta a porta i que els adjuntem en aquest document 
http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_153.pdf  
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes recull el prec. 
 
3.- Preguem que ens facin arribar els fulls de feina encomanada als camions de la brigada dels 
últims sis mesos.  
 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
12.3 Precs  presentats per la CUP: 
 
1.- Demanem que s’adeqüi el sorral de la plaça Lloveras, que darrerament està molt migrat. 
 
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 
2.- Demanem que s’arregli la font de la plaça Lloveras i la de la plaça del Casino, que no ragen. 
 

El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
 

12.4 Prec  presentat per ICV: 
 
Demanem al govern que es publiquin al web municipal i es mantinguin actualitzades les 
memòries anuals de les diferents àrees de treball (p.ex: policia local, serveis socials, Promoció 
Econòmica, CC Calisay…) com també la del defensor del ciutadà. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes recull el prec. 
 
B) 12.1 Preguntes presentades per Bloc Municipal 
 
1.- Fa 5 mesos es va passar a Serveis Tècnics l’encàrrec de reparar dins del Mercat Municipal 
uns finestrals rodons que hi ha damunt les portes del carrer de les Margarides, hores d’ara 
encara no està fet. Ens poden dir quan tenen previst fer-ho? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que u cop localitzat exactament el que es refereix 

l’obra s’han fet els pressupostos i s’han passat a promoció econòmica  
 
2.- Les canonades d’aigua del Mercat son de ferro i tenen molts anys, com a conseqüència 
perden aigua i malmet el producte exposat, a més de donar una impressió tercermundista del 
Mercat en caure l’aigua damunt dels clients que van a comprar.  Atès que el manteniment del 
Mercat és responsabilitat de l’Ajuntament i que anar posant pegats com fins ara ja no dona 
resultat, té previst el Govern anar fent les substitucions dels trams afectats per evitar aquesta 
situació dins d’aquest 2014? 
 
El regidor Sr. Pascual diu que som conscients de l'estat actual del mercat municipal i la nostra 
intenció no es solament de mantenir, sino de renovar el mercat dintre dels paràmetres 
pressupostaris d'enguany. Una de les primeres accions que es plantegen, efectivament, es el de 



 
  
 
 
  

canviar aquestes canonades de ferro per canonades de PVC. No solsament això, sinó que 
també com ja li he fet saber, estem plantejant la renovació del paviment del mercat municipal 
per fer-lo més atractiu pel comprador. 
 
 
3.- En el Ple de desembre el Regidor d’Hisenda va dir que es prendrien mesures per millorar 
l’eficiència energètica dels edificis municipals, s’ha donat ja algun pas en aquesta direcció? Quin 
calendari i quines actuacions té previstes realitzar el Govern al respecte? 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes diu que s’ha de fer un projecte nou d’eficiència energètica. El 
col·legio Joan Maragall la instal·lació elèctrica en criteris d’edifici energètic, elaborar amb leds i 
professionalitat i manteniment d’enllumenat públic exposar aquesta condició. 
 
12.2 Preguntes presentades per ERC 
 
1.- En moltes ocasions, aquest grup municipal ha demanat que es facin les actuacions 
necessàries per eliminar els perills per a la mainada que hi ha al Parc Félix Cucurull. Quines 
tasques ha realitzat aquest govern al respecte?  
 
El regidor Sr. Almansa diu que els tècnics de l’Ajuntament han fet la inspecció i no veuen que hi 
hagi cap perill. Si vostè com qualsevol ciutadà creu que hi ha algun perill ens ho comuniqueu i 
estudiarem si cal fer alguna actuació. 
 
2.- En quin estat del procés es troba l’adjudicació de la recollida de residus a Arenys de Mar? 
S’ha interposat algun recurs davant l’OARC? Algú de l’Ajuntament s’ha reunit amb aquest 
organisme?   
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que s’està a l’espera que l’OARC resolgui 
 
3.-  Amb quina periodicitat es realitza la neteja vial de les urbanitzacions?  
 
El regidor Sr. Almansa diu que dos cops per setmana passa l’escombradora. Des de gener 
tenim a dues persones que s’encarreguen del manteniment diàriament. 
 
4.- Quin és el pla de treball de les dues escombradores? Totes dues surten a netejar els 
carrers cada dia? Cada quan passa per exemple pel Carrer de Pau Costa, on els veïns estan 
desesperats en relació a les caques de gos?  
 
El regidor Sr. Almansa diu que només hi ha una ja que l’altre està espatllada. Pel carrer Pau 
Costa passa dos cops per setmana.  
 
5.- Ens poden informar de què pensen fer amb la cobertura de la Riera, tram comprès entre 
Arxiprest Rigau i Santa Clara? Els agrairíem que informessin com a mínim als veïns de la zona.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que hem encarregat la reforma del projecte en funció de la 
nova realitat marcada pels geotècnics encarregats  
12.3 Preguntes presentades per la CUP  
 
1.- El govern ha elaborat algun informe per valorar l’impacte de la nova llei de racionalització i 
sostenibilitat local que vol desertitzar tots els serveis de proximitat per als vilatans? 

12.3 Preguntes presentades per la CUP  



 
  
 
 
  

  
1.- El govern ha elaborat algun informe per valorar l’impacte de la nova llei de racionalització i 
sostenibilitat local que vol desertitzar tots els serveis de proximitat per als vilatans? 

 L’alcalde en funcions Sr. Vinyes diu que en aquests moments estem estudiant l'impacte de les 
noves lleis. Aquest ajuntament, tant tècnics com electes assisteixen a reunions on es tracta 
aquest tema. En tot cas el consell és no precipitar-nos doncs a més del que diu la llei també hi 
ha normatives sectorials i normativa autonòmica. 

 2.- Per quin motiu no s’ha tancat el Parc Fèlix Cucurull darrerament? 
El regidor Sr. Almansa diu que La persona que s’encarrega ens diu que si es tanca. Si teniu els 
dies en què no es tanca ens ho comuniqueu.  
 

3.- L’equip de govern té intenció de recuperar el projecte dels patis oberts? 
 
La regidora Sra. Mir diu que si, des de la regidoria de Joventut i amb el nou pla d'ocupació 
d'educador d'espais públics ens hem posat en contacte amb les escoles per tal de saber quina 
disponibilitat hi ha. 
Tenint en compte la disponibilitat segurament s'obrirà els patis de l'escola maragall el divendres 
i dissabte tarda. 
  
4.- Per quin motiu està tancada la sala d’exposicions de la plaça Lloveras? 
 
El regidor Sr. Llodrà diu que la sala està tancada des del 2012 per motius estructurals que no la 
segura de ser usada ni visitada. A més, hi ha motius econòmics que fan que no tirin endavant 
les obres ja que tampoc és cert el futur ni de la sala ni de la placeta. Serveis tècnics us en 
poden donar més informació. 
 
5.- Per quin motiu no s’ha convocat cap reunió del PEPAA des de fa més d’un any? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Es convocarà properament  
 
 
6.- El mes de març s’acaba la prorroga que l’Ajuntament va fer amb l’empresa CLD per 
mantenir el servei de recollida d’escombraries. Què pensa fer l’equip de govern al respecte, 
atès que qui va guanyar la licitació les dues vegades, i posteriorment va ser desestimada per 
l’OARCC i ara és, precisament aquesta, qui ha presentat recurs a l’adjudicació de la quarta 
aspirant? 

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que respecta el criteri de l’OARC. 
 
12.4 Preguntes presentades per ICV  
  
1.- En quin estat es troba el projecte de la nova graderia del camp de futbol municipal? atès 
que pel que sembla ja s’ha presentat en algunes xarxes socials, sense que, prèviament en 
tinguem coneixement que s’hagi presentat a les entitats esportives i als grups polítics a 
l’oposició, tal com vàrem demanar al ple anterior i se’ns va dir que es faria. 
 
El regidor Sr. Almansa diu que s’ha aprovat el projecte i ara es posarà a exposició pública.  



 
  
 
 
  

 
2.- Al ple ordinari del mes de gener, es va aprovar per ample majoria una moció proposada 
per la PAH per tal de sancionar a les entitats financeres i altres grans empreses propietaris 
d’immobles que els mantenen permanentment desocupats. Preguntem al govern quines accions 
s’han fet fins al moment en aquest sentit? 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes diu que ha contactat amb altres municipis per veure com ho 
fan. 
 
3.- Preguntem al govern, desprès que el 30 de gener passat acabés el termini per presentar 
al·legacions davant l'OARCC pel que fa a l'adjudicació del Servei de Recollida Selectiva de 
Residus a l'empresa Recolte Servicios y Medio Ambiente SAU, quantes empreses licitants han 
recorregut el procés davant l'organisme esmentat, i quina és la situació en què queda la 
recollida hores d'ara.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Hores d’ara una empresa , i el sistema és el mateix que 
fins ara  
 
4.- Preguntem al govern, després que faci més de 15 dies que l'edifici Xifré es troba rodejat de 
tanques i de cintes de precinte de la Policia Local, sembla ser per problemes de despreniments 
de façana, quina és l'actuació que es pensa dur-hi a terme pel que fa a la seguretat de les 
persones, i com és que s'ha deixat passar tants dies sense que s'hi hagi dut a terme cap treball.  
Ens agradaria conèixer també evidentment l'abast del problema.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que quan hi hagi disponibilitat pressupostària. 
 
5.- Demanem al govern que se'ns aclareixi la situació del cobriment de la Riera en el tram 
comprés entre Arxipreste Rigau i Santa Clara, davant les explicacions contradictòries que vam 
rebre per part del regidor d'Urbanisme al ple del mes del passat, quan vam preguntar al 
respecte, i les explicacions fetes a Ràdio Arenys per l'alcalde que no es cobriria del tot pel 
augment del cost de l'obra. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que hem encarregat reforma de projecte en funció 
dels nous geotècnics. 
 
6.- Preguntem al Govern, si amb data 31 de desembre de 2013, l'entitat bancària UNIMM ha 
fet efectiu el pagament dels 2.587.200,00.-€. + interessos (aproximadament 200 mil euros més) 
que era la contraprestació dels promotors del Sector Bareu Paraiso en el conveni urbanístic 
que va aprovar aquest Ajuntament al ple del 16 de novembre del 2011? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que hores d’ara encara no. 
 
7.- Preguntem al govern de nou, després de tenir dues versions no definitives, com ha quedat 
amb Ports de la Generalitat l'acord per les zones blaves i verdes de la primera platja i del port. 
 
L’alcalde en funcions Sr. Vinyes diu que hi ha diferents opinions que no està tancat però que 
aviat se solucionarà. 
  
8.- Preguntem al govern si ha donat resposta al Síndic de Greuges de Catalunya, pel que fa a la 
denúncia feta per un col·lectiu pel soroll de les campanes de la Parròquia de Santa Maria, i amb 
quins termes ho ha fet.  
 



 
  
 
 
  

L’alcalde en funcions Sr. Vinyes diu que si que s’ha donat resposta. 
 
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 
 
 
 


