
 
  
 
 
  

  

 Acta de la sessió extraordinària del Ple  

  

Núm. de la sessió: 7 

Data: 29 d’abril de 2014 

Horari: de 20:00-24:00  hores 

Lloc: Sala Ple  

  

Hi assisteixen: 

  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 

VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  

QUINTERO ARAGON, MARIA BELEN - tinent d'alcalde 

FONTBONA ARBOS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 

ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde 

ACERO CHERTA, ALEJANDRO - regidor 

PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – tinent d’alcalde   

MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora 

REAL IGLESIAS, SORAYA – regidora - excusa la seva absència 

LLODRÀ NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor   

ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE - regidor 

ILLESCAS SANCHEZ, MARIA ISABEL – regidora - excusa la seva absència 

BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 

ROIG CASAS, ISABEL - regidora 

LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 

MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 

CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  

VICTORY MOLNE, CATALINA - secretaria  

  

   
1.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, ordinària i extraordinària de data 19 
de març i 9 d’abril de 2014. 
  
La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, ordinària i 
extraordinària,  del dia 19 de març i 9 d’abril de 2014, respectivament.  
  



 
  
 
 
  

En relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 19 de març, la regidora Sra. Balliu, en 
representació del grup municipal d’ICV, diu que el seu grup hi votarà en contra ja que les 
últimes preguntes que van fer no hi consten. Tot i que se’ls van respondre per escrit, tal com 
havien demanat. 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que les preguntes no consten en l’acta perquè aquestes no es van llegir 
durant la sessió i que l’acta recull els fets i acords que s'hi duen a terme. 
   
S’aprova per majoria absoluta l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de març de 2014, amb el 
sentit del vot següent: 
  
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot d’ERC, 1 vot de la CUP. 
Vots en contra: 3 vots d’ICV i 1 del Bloc municipal. 
  
L’acta extraordinària  del dia 9 d'abril s’aprova per unanimitat dels assistents. 
  
2.- Aprovar el Pla d’actuació municipal d’igualtat de gènere (PAMIG).- 
  
La tinent d’alcalde Sra. Estrada llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Vist l'informe emès per la Regidoria d'Igualtat que mitjançant l’assessorament d’una 
Consultoria contractada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar l’any 2013, ha elaborat el Pla 
d’actuació municipal d’igualtat de gènere al municipi d’Arenys de Mar. 
  
Atès que aquest Pla inclou la diagnosi de l’estat de la qüestió de la igualtat a l’actualitat de la 
vila d’Arenys de Mar, a partir d’una anàlisi de la informació de què disposen les diferents àrees 
de l’Ajuntament; de la informació obtinguda de la ciutadania i de les dades estadístiques de 
diversos ens supramunicipals. 
  
Atès que el document inclou aquelles actuacions que es proposen executar en el període 
2013-2017 amb la finalitat de treballar pel foment de la igualtat real al municipi. 
  
Atès que és voluntat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar que aquest Pla sigui aprovat pel Ple 
Municipal.  
  
Vistes les consideracions d'idoneïtat d’aquest document del Pla d’actuació municipal d’igualtat 
de gènere a Arenys de Mar 2014-2017. 
  
Es per això que: 
  
Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
  
1.- Aprovar  el Pla d’igualtat de gènere a Arenys de Mar 2014-2017. 
  
2.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les parts implicades. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: La redacció d'aquest Pla ha costat uns 4.200euros. El regidor d'Hisenda ens va dir 
que aquest Pla havia rebut una subvenció de la Diputació, no sabem exactament de quant, 
informe que d'altra banda ens sembla que arriba un pèl tard, tingui subvenció o no. A part 
d'aquest preàmbul, ens sembla bé que Arenys disposi d'un estudi sobre la Igualtat al nostre 



 
  
 
 
  

poble, tot i que pensem que la veritable igualtat de gènere radica en cadascú de nosaltres, i 
després en la col·lectivitat. 
  
El Pla es realitza en base a un seguit d'entrevistes a tècnics i polítics de l'Ajuntament i a grups 
de dones (41 concretament) però no sabem qui les va triar, aquestes dones, i per què. El Pla 
està concebut per aplicar-se en el període 2013-2017, som al 2014. El Pla és molt generalista i 
fa una fotografia dels serveis sanitaris, educatius, esportius, laborals, així com de la situació 
demogràfica i social del nostre poble, que podrem aprofitar per a qualsevol altre estudi que 
necessitem fer. 
  
Sobre la violència de gènere ens hauria agradat saber quantes arenyenques l'han patit, per ser 
conscients exactament d'on som i què pateix Arenys. 
  
Sobre les línies estratègiques que proposa el Pla, ens semblen bé totes 7 (prevenir i abordar la 
violència de gènere, fomentar la coeducació i producció cultural de les dones, etc). 
  
Amb alguns dels objectius concrets, però, no hi podem estar d'acord i ens hauria agradat 
poder debatre-ho en alguna reunió, i no ha estat així. No hem pogut debatre aquest estudi i 
creiem que valia la pena, i considerem que aquest Ple no és el lloc idoni per fer-ho, més quan la 
regidora no hi és. 
  
Però el més important, ja tenim el Pla, i ara què? Com s'aplicarà? Amb quins recursos? Quines 
seran les prioritats? Quina serà la periodificació? 
  
Per tot això, ERC s'abstindrà. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Sobre aquest punt de l’ordre del dia, d’entrada el que és important és que a 
Arenys no partim de zero a l’hora de treballar els drets socials i especialment el de la igualtat 
de gènere: tenim associacions, un consell de dones i la lluita diària de moltes persones per 
avançar en aquest sentit; i això és bo reconèixer-ho. 
  
És cert, això sí, que som a les beceroles d’albirar una societat antipatriarcal on dones i homes 
puguin desenvolupar plenament els seus drets. I per començar a posar fil a l’agulla, cal 
començar a promocionar la igualtat real entre homes i dones. I això, és clar, implica treballar 
en tots els àmbits, i a tothora, de la nostra vida. Al casa, al bloc, al carrer i no gaire més enllà si 
el que volem és incidir per canviar, fer per transformar. I és en aquest sentit que valorem 
positivament la voluntat de tractar la lluita antipatriarcal transversalment des del front 
institucional a totes les regidories. De fet, seguint amb aquesta línia, des de la CUP ja hem 
exposat a bastament que l’acció política és integral i que aspectes com la participació així com 
l’exercici de la resta de drets no poden ser parcialitzats i defensats a cada regidoria, o molt 
pitjor, en una de sola, sinó que el que defensem és aquesta acció transversal incorporant una 
visió completa de la realitat, amb la mirada imprescindible de les dones. I en la descripció 
d’aquest pla ja hi ha mostres que es vol anar en aquest camí. Parlem d’igualtat de gènere, però 
parlem d’urbanisme, d’economia i ocupació, d’esport, d’educació, de cohesió social.... Des de la 
CUP no entenem cap més manera a l’hora de treballar polítiques de drets. 
  
Un home, una dona, la ciutadania, no ho som a temps parcial. Ho som a tothora. I, 
malauradament, quan analitzem la realitat –som el que fem!-, topem amb la crua situació que la 
majoria de dones pateixen, ja des del naixement i al llarg de la seva vida, un greuge social i 
cultural que, sens dubte, en molts casos es tradueix en una precarietat permanent. Per 



 
  
 
 
  

exemple: per fer la mateixa feina assalariada o més, cobren menys que un home que fa la 
mateixa feina o menys. I, massa sovint, el reconeixement social és per a l’home. 
  
Aquest només era un exemple com n’hi ha molts altres a la vida i que evidencien que hi ha 
molta feina per fer. I també evidencia que no hi ha bons i dolents en funció del gènere. Hi ha 
persones que estan disposades a trencar amb el model antipatriarcal i persones que ja els està 
bé. És cert, això sí, que l’apoderament de les dones, i ara sí que parlem de gènere, l’han de fer 
les dones. De la mateixa manera que l’home pot actuar com un entrebanc monumental que ho 
impedeix o bé ser l’aliat indispensable per fer un món socialment just. I aquí sí que o bé estàs a 
un costat o bé a l’altre, però repicar campanes i anar a la processó no és possible. 
  
Fins aquí pel que fa a l’anàlisi descriptiva del Pla així com dels 7 objectius, que a la CUP els 
veiem necessaris. Cal una bona anàlisi per fer una bona diagnosi. Una bona anàlisi que per sort 
no depèn de la mostra d’individus enquestats, atès que són 41 persones i això, tot i el lloable 
interès de les persones per mostrar la seva opinió, qualitativament i quantitativa, està fora de 
qualsevol rigor científic. 
  
Malgrat les mancances de la mostra, les dades aportades per altres fonts, així com els 7 
objectius que es proposen, ens semblen adequats. No es pot matar tot el que és gras i cal 
prioritzar. 
  
Ara bé, tot i la convicció que els 7 objectius específics del Pla estan bé, trobem millorables les 
descripcions de les accions per desenvolupar-los i que les dones hi puguin participar en igualtat 
de drets i oportunitats. Farem algunes aportacions a aquests punts: 
  
Sobre el punt 1, que fa referència a la prevenció de la violència de gènere, proposem que les 
accions no només siguin en dies assenyalats com el 8 de març o bé el 25 de novembre. Cal 
treballar temàtiques concretes i poder oferir espais de debat sobre aquest tema de manera 
continuada. També en aquest punt, cal denunciar que el Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones, el SIAD, ha rebut també una retallada en recursos i personal important i que aquesta 
és una mancança clau, atès que després de la denúncia d’una agressió, és on calen més 
recursos, i és aquí on falla més l’administració. L’Ajuntament, en aquest cas, ha d’oferir 
alternatives. 
  
Respecte al segon punt, el de la coeducació, és el que ens permet treballar en clau de present i 
de futur ja que és la clau de volta del sistema per assegurar la participació i el desenvolupament 
de totes les persones sense distincions en la cultura de la diversitat, la igualtat i la no-violència. 
L’educació, sens dubte, és la base de la desconstrucció de la societat patriarcal. I ho ha de ser a 
tots el nivells i entre tota la comunitat educativa, des de l’escola bressol fins a l’escola d’adults, 
i aquest darrer nivell no queda reflectit en el Pla. 
  
Pel que fa al punt del mercat laboral, és important impulsar plans d’igualtat a les empreses que 
s’instal·lin a la vila. Això es tradueix a facilitar aquests plans a les empreses, tant a les de nova 
creació com a les antigues, i requerir aquests plans en els plecs de clàusules de les 
contractacions de l’Ajuntament. 
  
Sobre el punt de salut, pensem que, a banda del que ja està determinat al Pla, cal apostar per 
accions relacionades amb la informació, l’assessorament i el suport al dret a l’avortament, atès 
que amb aquesta nova llei imposada pel govern espanyol, la llibertat de qui decideix parir queda 
abolida per una llei. 
  



 
  
 
 
  

Finalment, pensem que a aquestes propostes, cal afegir-hi un seguiment i avaluació del pla molt 
més concret i exhaustiu, continuat i amb uns paràmetres i indicadors d’avaluació molt més 
clars. I aquest fet, per a la CUP és de vital importància. En el Pla trobem a faltar projectes 
concrets que marquin uns objectius quantificables a curt termini i que vagin més enllà dels 
enunciats que hi ha i que, evidentment, compartim. I pel seguiment i avaluació el Consell de 
Dones farà la seva feina, segur!, però cal valorar-ho amb tots els agents implicats, per exemple 
amb assemblees obertes. 
  
L’empoderament de les dones és una peça clau d’aquest procés, però alhora cal trobar espais 
comuns entre homes i dones per poder construir, conjuntament, la concepció de ciutadania 
plural i diversa, superant el model estandarditzat patriarcal. 
  
Tot i aquestes mancances, la CUP pensem que cal aquesta eina que és el Pla. I cal, a banda de 
tècnics i regidories, fer un treball molt més ampli amb col·lectius, associacions i vilatans en 
general. Però els objectius del pla són necessaris i cal actuar. És per tot plegat que el sentit del 
vot de la CUP en aquest punt serà favorable. 
  
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: En primer lloc volem deixar clar que a ICV apostem per la igualtat de gènere en tots 
els àmbits de la vida, com no podria ser d’una altra manera. I també volem denunciar aquelles 
desigualtats que encara continuen existint per desgràcia, ja sigui en l’àmbit familiar, o en el 
laboral, l’educatiu, etc. 
  
I és per aquest motiu que nosaltres pensem que és un tema prou important per tenir-ho en 
compte de manera continuada des de tots els àmbits sobre els que podem arribar des d’aquest 
Ajuntament, i per tant apostem fermament per la transversalitat de la igualtat de gènere a totes 
les regidories. 
 
Que continuen existint desigualtats no ho posem en dubte, i a més l’estudi que inclou aquest 
Pla, així ho demostra, però que sigui necessari un pla específic per aquest motiu sí que ens 
permetem posar-ho en dubte. Al nostre parer, hauríem de ser capaços de fer un pas endavant, 
i en els temps que corren, traspassar el concepte de la igualtat de gènere a cada àrea d’aquest 
Ajuntament i cada decisió que es pren. Si això fos així ja no seria necessari dissenyar un Pla 
específic com aquest, i m’atreviria a dir que tampoc seria necessària una regidoria per a la 
dona; ho hauríem de veure com un pas endavant i no com una manera d’amagar un problema 
que és real. 
  
A tall d’exemple, i tal com esmenta l’estudi que acompanya aquest Pla, les dades demostren 
que hi ha d’entrada desigualtats demogràfiques, i així hi ha un nombre significatiu de dones més 
grans de 70 anys que d’homes, per tant haurem de deixar que la Regidoria de Gent Gran pensi 
i apliqui polítiques en aquest sentit. També hi ha algunes diferències segons nacionalitats 
d’origen o segons els nivells d’estudis, i per tant seran dades a tenir en compte a l’hora de 
prendre segons quines decisions. També hi ha diferències molt importants en l’accés al mercat 
de treball, on d’entrada l’atur total del poble es reparteix en un 52% de dones i un 48% 
d’homes, amb taxes més altes d’atur femení per a quasi totes les edats i que arriben a ser molt 
més altes en edats més avançades, i també condicions laborals més precàries per a aquelles 
dones que treballen, amb, per exemple, un percentatge de contractes temporals major 
respecte dels homes. Doncs deixem que la Regidoria de Promoció Econòmica treballi sobre 
aquestes dades i apliqui polítiques adients per tal de buscar solucions a aquestes desigualtats. 
  
També, i com mostra el Pla, hi ha desigualtats en l’activitat física, i així es veu com en general hi 
ha menys dones practicants d’esport i menys participació d’elles en els actes esportius que 



 
  
 
 
  

s’organitzen des d’aquest Ajuntament, com l’atletisme a la platja, la diada de l’esport o el cros 
dels Arenys. Deixem que la Regidoria d’Esports busqui la manera que no passi això. 
  
D’igual manera segueixen havent-hi diferències en els problemes de salut de les dones, amb 
patologies específiques per a elles, però també amb abordatge diferent quan aquestes són 
comunes amb les del sexe masculí. Deixem que la Regidoria de Salut se n’ocupi. 
  
I així podríem continuar amb la resta de regidories, on des de cada àmbit es poden anar 
desgranant els diferents problemes i les desigualtats que podem trobar, i el foment de la 
formació per evitar aquestes situacions. Aquí hi ha feina per a les regidories d’Educació, 
Joventut, Cultura, i fins i tot d’Urbanisme. 
  
Parlant d’Urbanisme, hi ha un eix del qual parla el Pla que es refereix a l’ús de l’espai urbà, 
quant a aspectes que poden ser de seguretat cap a la dona o altres d'específics vistos des de 
l'òptica de la dona, i que en el balanç fet de l’anterior Pla destaca que no s’ha fet cap acció 
concreta. Potser hauríem de revisar aquest tema i començar a pensar si cal dur a terme alguna 
acció. Cosa que no sembla que sigui la intenció d’aquest Pla, ja que en el pressupost aproximat 
que s’aporta no s'hi pensa destinar ni un cèntim. 
  
Quant a aprofundir en la transversalitat de la igualtat volem destacar que aquesta també ha 
d’incloure la participació de les dones en la vida de la vila. I la sensació que tenim és que en els 
darrers anys hem avançat prou per no haver-nos de preocupar tant en aquest aspecte. I només 
hem de veure la composició dels càrrecs electes d’aquest Ajuntament, on podem dir que hem 
arribat a la igualtat, però també a la creació del Consell Municipal de Dones i a la participació 
de les dones en el ric teixit associatiu arenyenc, ja sigui des d’associacions que treballen en 
l’àmbit quasi exclusiu de les dones, com en aquelles que s’ocupen d’altres temes. És coneguda 
la participació majoritària de les dones en les AMPAs, on també hem de celebrar que de forma 
excepcional, per dir-ho d’alguna manera, hi hagi un home al capdavant d’una d’elles, però 
també veiem la implicació de les dones en associacions com els geganters, el patronat de Sant 
Roc o els guinguetaires per dir alguns exemples. I fins i tot la seva implicació en algunes més 
tradicionalment ocupades per homes com serien les esportives, i veiem dones en moltes 
d’elles com en el voleibol, el rem o fins i tot la junta directiva del club de futbol, cosa que 
celebrem. 
  
Per tant, no entenem com en el pressupost que s’adjunta del Pla que avui es porta a aprovació 
figuren uns 15.000 euros per a l’any 2014 per tal d’impulsar l’eix de la participació sociopolítica 
de les dones. 
  
I posats a parlar del tema econòmic, d’entrada no acabem de veure clar el cost que ha suposat 
la confecció d’aquest pla, d’uns 4.200 euros, entre el que va ser la fase de recollida de dades i 
la de la síntesi i elaboració del mateix Pla, encara que una part arribés gràcies a una subvenció 
de la Diputació. Alguna cosa no es va fer del tot bé, quan només 41 persones varen participar 
en l’enquesta “Com treballem la igualtat de gènere al municipi”, i d’aquestes dades es van 
treure algunes conclusions que s’han aplicat al present Pla. Considerem que és un nombre 
massa baix per tenir rellevància estadística, i a més va suposar una despesa econòmica 
desmesurada. I per altra banda, observem que algunes dades no són locals o són desfasades en 
el temps i s’hauria pogut aprofitar per obtenir dades locals i actualitzades que de ben segur ens 
haurien permès fer-nos una idea més aproximada de la realitat arenyenca. 
  
Quant al repartiment econòmic entre els diferents eixos, que en total puja a 124.500 euros 
segons la previsió que fa el Pla, criden l’atenció diferents aspectes, algun ja comentat, com els 
15.000 euros que es pensen destinar a la promoció de la participació sociopolítica de la dona 



 
  
 
 
  

aquest any, o la nul·la aportació als espais urbans, aspectes en els quals ja no entrarem. Però 
també hi ha el fet que no es pensi destinar cap import per a l’eix de promoció de la salut i de 
l’esport, cosa que esperem que quedi compensada per la transversalitat que ja hem dit des de 
les diferents regidories implicades. 
  
I tot això veient que en el pressupost econòmic per a aquest 2014 ja s’inclouen 6.000 euros 
que no acaben de quadrar amb les preferències de què parla el Pla, en concret aquests 6.000 
euros recordo que són 1.000 per a publicitat i propaganda d’igualtat, 1.000 per a reunions i 
conferències d’igualtat de gènere, 3.000 per a estudis i treballs i 1.000 més com a subvenció 
per a l’Associació de Dones per la Igualtat. 
I a més, també hem de comptar el sou de la regidora de l’àmbit. 
  
Per acabar, crec que es mereix una menció especial el tema de la violència de gènere. Tal com 
diu l’estudi, a Arenys per desgràcia segueix sent un problema, en l’àmbit familiar però també en 
el laboral, i aquí sí que tenim tots plegats molta feina a fer per eradicar-lo. En aquest sentit 
existeix el protocol i el circuit coordinat contra la violència de gènere i la comissió de 
seguiment, que demanem que estigui activa al màxim nivell, i que implica tant els cossos de 
seguretat (com la Policia Local, els grups d’atenció a les víctimes dels Mossos d’Esquadra), com 
els nostres Serveis Socials, el CAP, els serveis jurídics d’atenció a la dona, els serveis 
d’ensenyament, etc. i que pensem que cada un d’ells ha de seguir treballant i aprofundint per 
desterrar aquesta xacra. 
  
Per tot el que hem dit anteriorment, i sent conscients que la igualtat és primordial tal com hem 
dit al començament i animant l’equip de govern a donar un pas endavant aplicant la 
transversalitat en aquest sentit a tots els nivells, el vot del grup municipal d’ICV no pot ser 
afirmatiu en aquesta ocasió i per tant ens abstindrem. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP i 1 vot CUP 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot Bloc Municipal i 1 ERC 
  
3.- Aprovar definitivament el Pla de gestió integral de les platges i el litoral 
d’Arenys de Mar.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Atès que en data 22 de gener de 2014 es va aprovar inicialment el Pla de gestió integral de les 
platges i el litoral d’Arenys de Mar, pel qual es determinen les finalitats bàsiques, els principis 
d’actuació i les actuacions que es pretenen desenvolupar de gestió integral a les platges 
d’Arenys d’acord amb l’àmbit competencial que li és d’aplicació. 
  
Atès que durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat una al·legació per part del Sr. 
Jordi Corpas Montenegro i la Sra. Maria José Marco Olivan  (RE 1855 - 4 de  març de 2014). 
  
Vist l’informe favorable emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 20 de febrer de 2014. 
  
Vist l’informe favorable amb prescripcions emès per ADIF de data 17 de març de 2014. 
  
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 7 d’abril de 2014, que resol informar de 
l’única al·legació presentada.  



 
  
 
 
  

  
Vist el que disposa l’article 66.3 d) i l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb les 
competències municipals d’ordenació, gestió i execució, alhora que en relació amb els serveis 
bàsics de les instal·lacions en l’àmbit dels serveis públics. 
  
Atès que és competència del Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels 
serveis, de conformitat amb el que estableix l’article 52.2 g) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
  
De conformitat amb el que hem exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord: 
  
1.- Aprovar definitivament  el Pla de gestió integral de les platges i el litoral d’Arenys de Mar. 
  
2.- Resoldre l’escrit d’al·legacions presentat durant el tràmit d’exposició pública d’acord amb 
l’informe i notificar-ne la resolució a l’interessat.  
  
3.- Incorporar les prescripcions emeses per ADIF en els plànols i en la memòria del Pla.  
  
4.- Comunicar la resolució de l’aprovació definitiva al Departament de Costes de la 
Generalitat de Catalunya i disposar la publicació en la pàgina web de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província.  
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix:  ERC votarà a favor d'aquest punt, perquè ja ho vam fer així en la seva aprovació 
inicial i per tant ens remetrem a l'argumentari que aquest grup va manifestar en el Ple de 22 de 
gener de 2014. Però recuperant aquest hem vist que llavors vam fer unes preguntes que no 
han estat respostes. Sí que ho han estat les preguntes sobre si estaven redactats els plecs 
d'adjudicació de guinguetes, cosa que ja podem constatar que s'ha fet tard i malament, però ara 
no entrarem a discutir aquest tema. Sobre les altres preguntes que plantejàvem en data 22 de 
gener de 2014, i que no han estat resoltes, les tornarem a fer: 
  
Ens preocupa la dualitat de les aules del mar i el litoral, atès que l'any 2013 l'Ajuntament ja es 
va gastar 15.000.-€ en una aula destinada al pesca-turisme que per dir-ho finament, no llueix 
gens. L'any 2014 ho tornen a dotar amb 12.000€. 
Tenen previst com es gestionarà tot el que f referència als esports nàutics? Serà una concessió? 
  
Ho farà l'Ajuntament? Ens ho permetrà costes? S'ha parlat amb el Club Nàutic, que amb el Pla 
especial del port sembla que té intenció de fer el mateix a la platja de la Picòrdia? 
Sobre el servei d’instal·lació i manteniment de l'equipament bàsic de les platges que 
segons el Pla s'ha realitzat el 2014, han començat a redactar el plec? Hi ha projecte? 
  
Tot i no haver estat respostes, ERC hi votarà a favor. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Sobre el punt que es porta a votació, des de la CUP volem fer un seguit 
d’aportacions i comentaris pel debat. Aquestes aportacions les dividirem en dos blocs, atès que 
el que es proposa sobre l’àmbit de sorra de la platja, pensem que tot i millorable, -
especialment si parlem de la 3a platja- doncs tot i això és molt millor que el que ara tenim, i, 



 
  
 
 
  

en canvi, pel que fa a les parts urbanitzades o per a usos no naturals hi ha aspectes prou 
importants que no compartim i que sens dubte condicionen el sentit del nostre vot. 
  
Durant molts anys, en part arran de la desconnexió entre la vila i la franja costanera –cal 
recordar que hi ha una via i una carretera de primer ordre que separen el nucli urbà de la 
platja-, doncs durant molts anys la platja ha estat un espai d’ús estacional on amb poc més de 2 
mesos hi havia un forta concentració d’activitats i un fort impacte humà. 
  
Per tant, és important fomentar l’espai per fer-hi activitats esportives així com d’oci tot l’any. I 
és important, com bé reflecteix el projecte, a les 4 platges. I és rellevant perquè de les 4 
platges dues estan als extrems del terme i, amb aquest Pla, el que estem fent és dotar 
d’equipaments zones de la perifèria de la vila que massa sovint estan deixades de la mà de Déu. 
Però també és important el Pla perquè fomenta un oci saludable, que directament suposa, a la 
llarga, un estalvi en costos sanitaris. 
  
Pel que fa a la recuperació mediambiental de l’espai, atès que es va deixar perdre el projecte 
inicial de recuperació de la platja del Cavaió que era molt més agosarat ecològicament parlant, 
doncs ens sembla interessant i positiu, si més no a hores d’ara, l’ordenació que proposa el Pla. 
Positiva l’ampliació allà on no existeix i important la consolidació on ja s’està fent. Per la CUP, 
recuperar mediambientalment un espai és dignificar-lo per restablir allò que s’assembli més al 
seu estat original. Així, pensem que és important actuar a les desembocadures dels rials 
repoblant-los amb espècies vegetals autòctones i ens sembla d’especial interès recuperar la 
desembocadura de la riera atesa la seva centralitat i que això pot esdevenir un espai verd urbà.  
  
Tot el que sigui atenció i respecte als ecosistemes autòctons i a la naturalització del  paisatge, a 
la CUP ens sembla perfecte. Però, és clar, per no desvestir un sant per vestir-ne un altre, i tal 
com vam comentar al Ple de pressupostos, ens sobtrn aquestes mesures de preservació 
mediambientals quan als pressupostos de 2014 hi havia una partida de més de 139.000 euros 
per pagar la màquina encarregada de planxar la platja allà on ningú s’hi posa i no s’embruta. Per 
tant, la pregunta és ben clara: en què es queda aquest equip de govern, amb la recuperació 
mediambiental o amb la màquina que com Atila per allà on passa no hi creix res? Els demanem 
que acotin els espais a protegir, per la màquina, però també pels usuaris de la platja que, sense 
cap mala intenció, si no se’ls informa dels espais delimitats, trepitjaran allò que s’està 
recuperant i no és mala herba. Comentem això perquè la inversió per marcar amb estaques i 
corda l’espai a protegir, a hores d’ara no hi és. I, alhora, replantegint-se altres sistemes manuals 
de neteja. Si ho fem, fem-ho bé! 
  
Pel que fa al segon bloc, la part que presenta altres usos més enllà del natural o de lleure, 
sobretot allò que fa referència als accessos i als aparcaments, aquí a la CUP, en coherència amb 
la nostra visió de la vila i la seva mobilitat, aquí sí que hi ha aspectes que no entenem perquè 
no queden prou reflectits en el Pla i tenen un fort impacte mediambiental negatiu. 
  
Sobre l’aparcament, només a la 3a platja s’hi preveuen 800 places: una xifra que no compartim 
ni la CUP ni la llei de Costes. Aquí, cal aclarir que la CUP entenem les platges com un 
patrimoni i que això és un atractiu per al poble d’Arenys però també un reclam turístic. Per 
tant, és normal que ens visiti gent de fora d’Arenys, especialment de la conurbació barcelonina 
i el Vallès, que vol gaudir de les platges. I, malauradament, molta gent ens visita amb vehicle 
privat. I, per tant, mentre no hi hagi un canvi de model de mobilitat caldrà habilitar espais com 
a aparcament. I a la nostra vila, com sempre que es parla d’aparcament, sempre topem amb 
COMSA, l’empresa que té tot el monopoli de l’aparcament a la zona pública. La zona del port 
podria ser un gran aparcament per a qui vol accedir a les nostres platges i ve de fora; sí, és 
clar. Però tan clar és això com que si ho volen fer, hauran de pagar. Altre cop s’evidencia que a 



 
  
 
 
  

la vila tenim greus problemes d’aparcament, que a més és majoritàriament a l’espai públic, que 
s’ha de pagar i que, com passa sovint, qui paga els plats trencats és el medi ambient. Ens podem 
imaginar una tercera platja per als vianants i banyistes, sense cotxes? La CUP sí, però cal 
voluntat per canviar la gestió de l’aparcament de la vila. I aquí afegim que tenim molts dubtes 
sobre si el turisme que ve a les nostres platges, bàsicament a les no urbanes, no ens enganyem, 
reporta econòmicament algun benefici per a la vila, a banda de a les guinguetes, i normalment 
en horari nocturn. 
  
Un altre aspecte per disminuir l’accés amb transport privat és que hi hagi uns bon passeig per a 
qui hi vulgui anar a peu des del nucli urbà. 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 a 
la comoditat, la seguretat i el confort visual dels vianants. No és agradable passejar enmig d’un 
descampat on sovint hi ha conflictes entre vianants, esportistes i conductors. I d’altra banda, 
cap a Caldes des de la 1a platja, la situació tampoc és millor. El Camí de Mar és un projecte 
inacabat pendent de subvencions que mai no arriben. És un camí que encara no té resolt com 
connecta la platja de les roques d'en Lluc amb la Musclera, ja que la platja està en clara 
regressió i el pas per la sorra, massa sovint està esborrat. I relacionat amb el Camí de Mar, hi 
hem perdut un accés, el pas de l’estació cap a la platja, en què altre cop algú ha decidit pel 
poble d’Arenys. En la redacció del Pla no queda prou clar. I si a les platges hi volem accedir 
amb bicicleta, tot i que en el projecte es preveuen aparcaments per a aquest tipus de vehicle, 
de què serveix tenir un aparcament si el carril bici que connecta la vila per la Riera amb la 
platja està escapçat a la part alta i esdevé una cursa d’obstacles a la part baixa? Volen dir que 
no comencen la casa per la teulada? I, finalment, la possibilitat d’accedir-hi amb transport públic 
ha de millorar pel que fa a la freqüència, així com caldria habilitar parades de bus, o de carrilet. 
I això tampoc no ho hem sabut veure en el projecte. També, respecte al bus, estaria bé que hi 
hagués una parada a l’estació que apropés a qui ve de fora a les platges no urbanes. I fins i tot, 
que hi hagués una oferta de bitllet integrat amb RENFE. Tot això són idees que lliguen amb la 
mobilitat, però també amb el turisme, i que seria bo aprofitar. 
  
Per tant, i ateses les mancances que hem valorat, de la lectura del Pla s’evidencia que Arenys 
també requereix d’un Pla de mobilitat ja que en aquest cas condiciona l’accés a les platges, 
però també, en un altre ordre de coses, el comerç de proximitat o bé els itineraris escolars, 
per posar algun exemple. 
  
I finalment, com massa sovint passa en altres temes, la competència sobre l’espai costaner 
municipal és de l’Estat. Però, en canvi, l’administració de la gestió és de la Generalitat. La 
Generalitat, doncs, no deixa de ser allò que en termes empresarials s’anomena una 
subcontractació. Altra vegada visualitzem que aquets país i els municipis que el formem estem 
lligats de peus i mans per un Estat que dia rere dia ens retalla competències. Contra aquestes 
polítiques, la millor medecina, sens dubte, serà la independència. 
  
Amb totes aquestes aportacions i valoracions, pensem que les voluntats del Pla són bones en 
alguns aspectes que li desconeixíem a aquest govern. La protecció i recuperació del patrimoni 
ecològic i paisatgístic, un dels valors que ens diferencia de la resta de municipis de la comarca, 
per la CUP és molt important i ho valorem molt positivament. I, alhora, que s’ordeni allò que 
en podríem anomenar el pulmó arenyenc i se zonifiquin els usos també és important. Però les 
voluntats no van enlloc si no van acompanyades de realitat que, en aquest cas, això vol dir 
diners. És bo que es vagin tancant temes, però també és interessant que l’aplicació d’aquest Pla 
pugui ser possible a curt termini. 
  
Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP, atès que nosaltres no l’hauriém fet així i que, alhora, 
el nostre vot no és imprescindible per a l’aprovació del Pla, el sentit del vot serà l’abstenció. 



 
  
 
 
  

  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix: En la proposta d’acord s’inclou donar resposta a les al·legacions de dues persones 
respecte a les guinguetes de la platja de la Musclera, qüestió que va ser objecte d’un artificiós 
debat en el Ple anterior i que en esgotar el torn de rèplica va ser impossible aclarir. 
  
El debat anava sobre la possibilitat de tenir 2 o 4 guinguetes a la Musclera. El BLOC sempre ha 
mantingut preveure'n el màxim possible en el Pla integral de platges, que és un document de 
planejament sense data de caducitat, i 2 guinguetes en el Pla d’usos, que és ANUAL, atès que 
enguany la sorra n'impossibilita la instal·lació de cap altra. 
  
A les Comissions informatives vaig preguntar si per alguna raó que jo desconeixia, el Pla 
integral substituïa el Pla d’usos, cosa que se’m va negar. Per tant, és perfectament lògic, com 
defensàvem des del BLOC, mantenir-ne el màxim possible en el Pla integral, que és a llarg 
termini, i reduir-ho en el Pla d’usos anual si la situació de la sorra així ho demana. 
Mantenir-ne el màxim en el Pla Integral possibilita que si en un futur la situació de la sorra 
permet més guinguetes, es pugui ampliar el Pla d’usos anual i fer-ho possible de forma àgil. 
  
Les al·legacions presentades pels veïns de la Musclera no parlen d’eliminar cap guingueta, sinó 
de resituar-la en un lloc que és factible, que està allunyat dels habitatges i que necessita l’acord 
amb l’Ajuntament de Caldetes, pel tema de la separació, però és possible. 
  
Renunciant a aquesta guingueta en la ubicació que proposa l’autor de les al·legacions i que 
aquest regidor coneix perfectament, l’Ajuntament renuncia als ingressos de les taxes 
corresponents i als llocs de treball que genera. 
  
Atesos els nombrosos punts de l’Ordre del Dia d’aquest Ple i ateses les limitacions de les 
opcions de rèplica, faig aquestes declaracions per aclarir el que s’ha manifestat i no pas per 
generar un nou debat; si el regidor Fontbona té interès a fer-ho, l’emplaço a realitzar-ho de 
forma monogràfica a Ràdio Arenys i aclarir els dubtes definitivament. 
  
Per tot plegat, el nostre grup s’abstindrà. 
  
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Els avancem que en aquest punt , el grup d’Iniciativa s’abstindrà. Avui es porta al Ple 
l’aprovació definitiva  del Pla de gestió integral de les platges,  un treball que, com ja vam 
manifestar en la seva aprovació inicial, el nostre grup  valora molt per la feina feta per part de 
l'equip redactor dels Serveis Tècnics municipals i de Medi Ambient, i especialment també de 
tots i cadascun dels membres de la Comissió Tècnica de Platges, ja que des que es va posar en 
marxa, a inicis de l'any 2008, ha fet molt bona feina per  poder gestionar de manera integrada 
aquest espai natural de la nostra vila.   
Es desestima una al·legació presentada per un veí de la Musclera, que tot i caure pel seu propi 
pes perquè no és viable la ubicació del xiringuito del qual es queixa, creiem que la resposta que 
se li ha donat, ha estat massa dilatada en el temps. L’esmentat veí la va presentar a primers de 
març quan ja se sabia que no es podria implantar la guingueta, i no és fins a finals d’abril que se 
li dóna resposta, i aquest fet fa demorar encara més l’aprovació definitiva del Pla.  
  
Amb tot, en el seu moment ja vam manifestar els aspectes positius  que hi trobem i valorem  
les propostes que suposen una ordenació coherent, racional i sostenible dels usos i la 
distribució de les instal·lacions i dels equipaments, la integració de les diverses funcions 
vinculades a les platges i al litoral: els espais de lleure, els espais de sociabilitat, els d'activitats 



 
  
 
 
  

econòmiques vinculades al medi litoral, com també els educatius, esportius i culturals; 
l'increment que s'aporta a les prestacions i serveis a les platges, de cara als usuaris, i la previsió 
que es fa de les necessitats presents i futures.  
  
També valorem molt positivament que s’hagin consolidat  intervencions de recuperació 
ambiental i paisatgística de les platges de la nostra façana litoral i aportacions  que aplaudim: 
com els camins permanents del Cavaió, neteges més sostenibles entre d’altres millores. 
  
Hem pogut llegir els informes que han fet arribar  les diferents administracions implicades amb 
l’ús i la gestió de les platges i que en, en algun cas, han fet que s’hagin d'incorporar algunes 
prescripcions com en el cas d’ADIF.  
  
Hem pogut comprovar com també  estem en mans de les diferents administracions  
supramunicipals com Ports de la Generalitat o Costes, que fan i desfan quan els hi va bé o els 
hi convé, que retiren inversions que s’havien previst, moltes vegades amb la complicitat del 
nostre Ajuntament. 
  
Comprovem també que si volem tenir unes platges en condicions, cal  fer actuacions a costa 
de les arques municipals o que la legalitat ho és per a algunes actuacions i per a altres no.  Això 
sí, demanant i complint tots els paràmetres que ens imposen, i  demanant el permís 
corresponent per fer-ho, o  pagant taxes per utilitzar zones que  d’altra manera serien 
impracticables i que requereixen actuacions per poder donar servei o accedir a les platges.  
Deixar-nos sense espigons, tenir zona blava de pagament a tot el port, tancar l'estació 
d'Arenys i fer un nou mur a la vila de cara al mar són exemple que tenim les mans lligades 
davant d’aquestes administracions. 
  
Ens preocupava el fet que aquesta aprovació definitiva condicionés  l’establiment de serveis i 
guinguetes, però tant a la Comissió informativa quan es va preguntar per aquesta qüestió i  
posteriorment  com ens han confirmat aquest matí des dels serveis  tècnics, l’autorització per 
part del Departament de Costes va arribar amb data 28 de març. Aquest document és 
obligatori per poder donar permís  i  és el que  autoritza la seva instal·lació.  Tot i això pensem 
que tot el procés d’adjudicació vinculat al procés   d’adjudicació ha anat tard i malament, i que 
com ja hem fet públic s’ha gestionat sense ordre ni concert. A hores d’ara, que les guinguetes 
de la Musclera ja podrien estar en funcionament, encara no hi són.  Per cert en el darrer Ple, 
l’alcalde va afirmar que el Pla d’usos ja estava aprovat, cosa que a posteriori estem comprovant 
que no era certa. 
  
Per tot l’exposat i perquè pensen que tot i la concentració important d'usuaris, i l'oferta de 
serveis addicionals es fa durant la temporada d'estiu,  considerem que el Pla passa només "de 
puntetes" pel dia a dia de tota la nostra façana marítima, pel que hauria de ser un gran passeig 
accessible fins a Caldes i fins a Canet.   
  
Des d'Iniciativa pensem  també que l'actual govern municipal, com hem dit en diverses 
ocasions, ha deixat passar un nou tren i no  ha lluitat amb fermesa pel finançament ja concedit 
del projecte de recuperació mediambiental de la platja del Cavaió als termes d'Arenys i de 
Canet.   
  
Recordem que  es va aprovar a través d'una proposta de resolució al setembre de 2011 amb 
els grups del PSC, actualment al govern municipal,  ICV; ERC i la CUP i i que és una inversió 
que no ha arribat, que seguim considerant del tot necessària i que és una oportunitat perduda 
per al nostre municipi.  



 
  
 
 
  

  
Pensem també que  cal un protocol d'actuació a l'indret, en els casos de l'estat deplorable dels 
rials i del passeig, i esperem que l’ajut del PUOSC per a la neteja de la llera de les rieres i dels 
rials sigui ben aviat una realitat. 
  
Conscients que el Pla tirarà endavant, i  tot i que valorem positivament  bona part del seu 
contingut, Iniciativa s’abstindrà  per coherència amb la votació , i com hem anat esmentant, 
pels matisos que hem fet d’aspectes vinculats al Pla, en alguns casos col·laterals, però que 
creiem que són importants.  
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP i 1 ERC 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot Bloc Municipal i 1 vot CUP 
  
4.- Assignar el complement específic al lloc de tècnica d’Administració General del 
Territori.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Vist que en els darrers anys ha estat  necessari modificar les  funcions assignades tant a la TAG 
de Serveis Territorials com als arquitectes municipals de forma que restés garantida, d’una 
banda la coordinació jurídica - administrativa, i de l‘altra, la coordinació i direcció tècnica de 
l’Àrea de Territori. 
  
Atès que en data 2 de març d’engany s’ha produït la baixa sobrevinguda de la funcionària que 
desenvolupava aquestes funcions, i això ha fet necessari procedir a seleccionar un nou 
professional amb la corresponent adaptació de funcions, d’acord amb les necessitats 
detectades. 
  
Atès que és necessari que el Ple municipal ratifiqui les noves funcions assignades al lloc de 
treball i les seves retribucions específiques, de conformitat amb el que disposen els arts. 169 i 
170 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
  
Atès que en l’expedient consta consignació pressupostària adequada i suficient per sustentar la 
despesa d’un import total pressupostat  per a l’any 2014 de 42.472,91€, amb el desglossament 
següent: 11.317,67€ de sou base a imputar a l’aplicació pressupostària 40 151 12000; 
8.961,89€ de complement de destinació A1 (28) a càrrec de l’aplicació pressupostària 40 151 
12100; 12.004,73€ de complement específic, a càrrec de l’aplicació pressupostària 40 151 
12101 i 10.188,62€ de cost de la Seguretat Social a imputar a l’aplicació 40 151 16000. 
  
Atès que s’ha procedit a donar el corresponent tràmit d’informació / negociació amb els 
representants sindicals d’acord amb el que preveu l’art. 37.1.b de la Llei 7/2007 de 12 d’abril 
per la qual s’aprova l’Estatut bàsic dels empleats públics. 
  
Vist l’informe de la cap de RRHH i Organització 
  
És per això que: 
  
Proposo al Ple l'adopció del següent acord: 



 
  
 
 
  

  
Assignar al lloc de treball de TAG de Territori, el complement específic de 1.000€ bruts 
mensuals, jornada de 37,5h/setmanals i  les següents funcions: 
Funcions pròpies de la plaça convocada i específicament les següents: 
Assessorament jurídic de l’Àrea de Territori i Medi Ambient 
Responsable del personal administratiu de l’Àrea de Territori i Medi Ambient. 
  
Responsable de la gestió jurídico-administrativa de l’Àrea de Territori i Medi Ambient i de  
l’adequació dels procediments als canvis normatius i a l’administració electrònica  
Secretària de les comissions municipals de l’Àrea de Territori i Medi Ambient que se li 
encomanin. 
  
Elaborar les memòries justificatives dels diversos instruments de planejament. 
  
Establir contactes amb altres tècnics de la corporació, així com amb àrees, departaments, i 
organismes externs d’altres administracions, necessaris per a l’adequada gestió i coordinació en 
les tasques pròpies del departament. 
  
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals. 
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix:  ERC votarà a favor d'aquest punt de l'ordre del dia ja que ja al seu moment quan 
es va atorgar més sou a aquesta plaça ja ens vam queixar que era una pujada de sou 
injustificada, injusta i carent d'equanimitat. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha estat pagant 
durant gairebé 3 anys 1.000.-€ bruts mensuals a un lloc de treball que no pertocava i quan ens 
vam queixar, en el moment de la seva aprovació, vam ser durament criticats per aquest govern 
que ara decideix retirar aquest complement. El temps ens dóna la raó i el govern també, cosa 
que esperem que d'ara endavant passi en més ocasions. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: En l’aprovació definitiva del pressupost de 2013, al gener de l’any passat, des de la 
CUP ja dèiem que respecte a la plantilla, no compartim les modificacions concretes de la 
relació de llocs de treball perquè no era generalitzada. I que costaven d’entendre alguns 
complements a treballadors que sobrepassaven la suma de 1.200 euros mensuals. I costava 
d’entendre en una època que a tot el funcionariat públic se li retalla el sou i les pagues 
extraordinàries. Doncs bé, això que comentàvem anava adreçat a la plaça de l’antiga TAG. És 
per això que valorem positivament que es racionalitzi el complement que, alhora, serà un 
estalvi per a l’Ajuntament. Així, la nova TAG tindrà menys tasques que, en aquest cas, assumirà 
l’arquitecte municipal, que seguirà cobrant el mateix. 
  
El sentit del vot de la CUP en aquest punt és afirmatiu. 
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: El grup municipal d’ICV s'abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia. Ho farem 
entenent que fa més d’un any que es va apujar el complement específic d’aquesta plaça, amb 
tot un seguit de funcions assignades que ara amb la petita rebaixa que s’estableix en el còmput 
(situant-se a 1.000 euros mensuals, amb un estalvi de 200 euros pel que fa al complement 



 
  
 
 
  

anterior) equival a un canvi també de les funcions inherents al lloc de treball tant de la TAG 
com de la direcció tècnica de l’Àrea. 
  
Aquest fet ens fa pensar que o bé aleshores, o bé en aquests moments, els criteris objectius 
d’avaluació de la plaça no eren els encertats, o que es va pensar més en la persona que 
ocupava el lloc de treball concret, que no pas en el lloc de manera genèrica.  Pensem d’altra 
banda, que hauria sigut més racional portar aquest punt previ a la publicació de les bases 
específiques a concurs de la plaça.  
  
Un altre motiu que ens decanta cap a l’abstenció és el de no tenir clar si aquesta modificació 
del catàleg s’ha negociat amb el Comitè de treballadors de l’Ajuntament o se li ha comunicat 
amb aquests termes.    
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP, 1 ERC i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV i 1 vot Bloc Municipal.  
  
5.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de vigilància de la salut i 
prevenció de riscos laborals als treballadors de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Vist l'acord de Ple de data 19 de febrer de 2014, pel qual es va resoldre aprovar l’expedient de 
contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, per a la prestació del servei 
de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals als treballadors de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar. 
  
Vistes les Actes de la Mesa de contractació, en relació amb les sessions celebrades en dates 26 
de març i 11 d’abril de 2014, i en la qual es proposa requerir la presentació de la garantia i 
documents necessaris per procedir a la proposta d’adjudicació del contracte a favor del 
licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament. 
  
Vista la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars aprovades, així com l’article 
151.2 en el mateix sentit i la DA 2ª paràgraf 2, en relació a l’òrgan competent, del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
  
1.- Adjudicar la prestació del servei de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals, a 
l’empresa PREVENCONTROL, SL, d’acord amb el plec de clàusules aprovades i amb la seva 
oferta, per un termini de quatre anys prorrogables per dos més i per un preu anual de 
15.311,56€ que corresponen a 11.074€ a Seguretat i Salut i 4.237,56 a Vigilància de la Salut, a 
aquests preus caldrà aplicar el 21% en concepte d’IVA. 
  
2.- Requerir a l’empresa proposada la presentació dels documents detallats en la clàusula 22 
del plec, als efectes de procedir a l’adjudicació del contracte. 
  
3.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris en execució del present 
acord. 
  



 
  
 
 
  

4.- Notificar la present resolució a les empreses que han participat en el procediment de 
contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar. 
  
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 contractació ha de millorar allò que està previst com a requisit del 
contracte, i que està inclòs en 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. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP, 3 vots d’ICV, 1 ERC i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal.  
  
6.- Aprovar el Compte de gestió recaptatòria de 2013.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
Vist el Compte de la gestió recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2013 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe,  liquidats per l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
  
Atès que s’ha verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits. 
  
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i que per a l’exercici 2013 importa 
les quanties següents: 
  
¬ Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2013 
Rebuts 78.381,20 
Liquidacions 368.615,89 
  
¬ Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2013 
Rebuts 1.703.341,64 
Liquidacions 940.464,58 
  
Atès que s’ha comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l’ ORGT s’ha practicat correctament. 
  
Es per això que: 
  
Proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
  



 
  
 
 
  

1.- Aprovar el Compte de la gestió recaptatòria de 2013 presentat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona,  detallat en document annex núm. 1. 
  
2.- Donar-se per assabentat que, d’acord amb el conveni signat amb la Diputació de Barcelona 
i l’Ordenança fiscal de taxes de l’Organisme de Gestió Tributària,  les quantitats que ha 
percebut l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per la gestió efectuada 
són de 154.666,93.-€, corresponents a pagaments realitzats per l’Ajuntament mitjançant 
compensació, i de 126.332,13.-€, corresponents a la quantitat equivalent a recàrrec de 
constrenyiment ingressat directament a l’Organisme. 
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: El vot d’ICV serà favorable en aquest punt, tot i que tal com vam transmetre a la 
Comissió Informativa pertinent (la d’Hisenda i Administració General), també volem que consti 
en l’acta del Ple la nostra preocupació per saber si en aquests moments de la dura crisi que ens 
colpeja, en el cas d'aquelles persones que no poden estar al dia de pagament dels tributs 
municipals i es veuen condemnades a entrar en períodes de constrenyiment i de possibles 
embargaments s’hi està fent algun tractament especial. 
  
A la qüestió plantejada, el regidor d’Hisenda, Ramon Vinyes, ens va respondre, que per un 
costat hi ha gent que s’adreça als Serveis Socials, i per altra banda el personal de l’Oficina de 
Recaptació està actuant amb sensibilitat suficient per poder negociar amb les persones que 
tenen problemes i que s’hi adrecen altres mecanismes de pagament dilatats en el temps. Pel bé 
de tots plegats, creiem que és important potenciar aquests mecanismes, i no deixar de facilitar 
les coses a les persones que ho estan passant tant malament. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP, 3 vots d’ICV, 1 ERC i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal.  
  
7.- Aprovar el Compte de gestió recaptatòria de multes de circulació de l’any 
2013.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Vist el compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions imposades per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que ha estat retut per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2013. 
  
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, 
com estableix l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que importa una quantia de pendent de 
cobrament en data de 31 de desembre de 2013 de 681.379,27€. 
  
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l'ORGT s’ha practicat correctament. 
  
Es per això que: 
  
Proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
  



 
  
 
 
  

1.- Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació de l’any 2013 presentat 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, detallat en document 
annex número 1. 
  
2.- Donar-se per assabentats de la quantitat que ha percebut l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona per la gestió efectuada, de 56.497,66.-€ corresponent als 
pagaments realitzats per l’Ajuntament mitjançant compensació. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots PP, 3 vots d’ICV, 1 ERC i 1 vot CUP. 
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal.  
  
8.- Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Atès que l’article 26.1del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, recull que amb càrrec als crèdits 
de l’estat de despeses de cada pressupost sols podran contraure’s obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any 
natural del mateix exercici pressupostari (art. 176.1 TRLRHL). I que el punt segon estableix 
que malgrat el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions següents: (...), c) les obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 del present Reial decret. 
  
Vistes les factures corresponents al reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i d’acord amb el que indica l’article 60 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, que estableix que correspondrà al president de l’entitat el 
reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses 
legalment adquirides. També estableix que correspondrà al Ple de l’entitat el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials 
de crèdit, o concessions de quitament i espera. 
  
Vist que les obligacions que es volen aprovar amb càrrec a aplicacions de l’exercici 2014 
corresponen a despesa realitzada durant l’exercici 2013 i que no es podien aprovar perquè no 
tenien consignació pressupostària i havent- se realitzat els treballs i subministraments per part 
de les empreses que a continuació es relacionen es proposa procedir a la seva aprovació per 
tal d’evitar un enriquiment il·lícit per part de l’Ajuntament. 
  
Vist l’article 18.3.2 de les Bases d’execució del vigent Pressupost que estableix que quan el 
reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d’una 
despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta despesa i 
sense que existeixi consignació pressupostària, després de la incoació de l’oportú expedient en 
què consten tots els informes necessaris, la seva aprovació correspon al Ple. 
  
Vist l’informe de la intervenció número 25/2014, en relació amb l’òrgan competent per 
aprovar l’expedient. 
  
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
  



 
  
 
 
  

PRIMER.- Aprovar el Reconeixement Extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 dels 
crèdits següents, la quantitat global de qual suma 33.489,27 €, que s’abonaran als 
expressats creditors amb càrrec a les consignacions del Pressupost vigent: 
 
FACTURES MERITADES AL  2013- SENSE CONSIGNACIO EXERCICI 2013

REGISTRE DATA FRA NUM.DOC NIF TERCER TERCER DESCRIPCIO APLICACIÓ IMPORT

2014/214 07/01/2014 P3A401N0011769 A81948077 ENDESA ENERGIA CONSUM LLUM  30/11 AL 31/12- ESPORTS 82/342/22100 2.140,38 €

2014/244 07/01/2014 P3A401N0011770 A81948077 ENDESA ENERGIA CONSUM LLUM  30/11 AL 31/12- BIBLIO 69/332/22100 1.176,63 €

2014/341 17/01/2014 P3A401N0062443 A81948077 ENDESA ENERGIA CONSUM LLUM 13/11 AL 14/01- ESPORTS 82/342/22100 2.230,65 €

2014/489 13/01/2014 FE14321138987814 A08431090 GAS NATURA SERVICIOS CONSUM GAS (10/12 AL 03/01) 60/334/22100 1.235,76 €

TOTAL 6.783,42 €  
 
 
OPA 2013 SENSE CONSIGNACIO

REGISTRE DATA FRA NUM.DOC NIF TERCER TERCER DESCRIPCIO APLICACIO IMPORT

2013/4490 01/08/2013 46/2013 G65541211 ASSOCIACIO DOSVELAS PICTURESPRODUCCIO TECNICA I SUPORT"QUAN LA CANÇO TORNI A SINERA62/332/22699 1.210,00 €

2013/4491 01/08/2013 B070-2013 J64964141 SR LOBO LIGHT MATERIAL DE SONIDO 62/332/22699 4.404,40 €

2013/4495 01/08/2013 19 47101839R ILDEFONS ALONSO VALLS SERVEIS MUSICALS CLOENDA ANY ESPRIU 62/332/22699 1.210,00 €

2013/2384 25/10/2012 F0214N00001320 B82846817 ENDESA DISTRIBUCION CONSUM LLUM  30/430/22100 19.881,45 €

TOTAL 26.705,85 €  
 
 
SEGON.- Aprovar el Reconeixement Extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 dels 
crèdits següents, la quantitat global de qual suma 11.695,39 €, que s’abonaran als 
expressats creditors amb càrrec a les consignacions del Pressupost vigent. 
 
OPA 2013 SENSE CONSIGNACIO

REGISTRE DATA FRA NUM.DOC NIF TERCER TERCER DESCRIPCIO PROJECTE APLICACIOIMPORT

2013/4250 26/11/2013 394 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET INST BRAÇOS I LLUMINARIES VUITCENTISTES 2014/2/ENLLU/1/1 40/165/623 1.896,59 €

2013/4251 27/11/2013 395 B62145504 ELECTRICITAT BOQUET INST OPTIQUES I COS SEMAFOR PARE FITA 2014/2/ENLLU/1/1 40/165/633 839,05 €

2013/4252 28/11/2013 396 B62145505 ELECTRICITAT BOQUET INSTAL NOU PUNT LLUM AL PAS VIANANTS 2014/2/ENLLU/1/1 40/165/633 2.382,45 €

2013/4253 29/11/2013 397 B62145506 ELECTRICITAT BOQUET SUBMINIST COLUMNES A L'AMBIT DE RIERA 2014/2/ENLLU/1/1 40/165/633 2.242,07 €

2013/4254 30/11/2013 398 B62145507 ELECTRICITAT BOQUET SUBMINIST MATERIAL ENLLUMENAT-RIERA 2014/2/ENLLU/1/1 40/165/623 1.787,27 €

2013/4255 01/12/2013 399 B62145508 ELECTRICITAT BOQUET DEMOLICIO I REPOSICIO BASES DE COLUMNES2014/2/ENLLU/1/1 40/165/633 2.547,96 €

TOTAL 11.695,39 €  
 
L’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquest punt segon quedarà 
sotmesa  a la condició suspensiva de l’entrada en vigor de la modificació de crèdit 
5/2014. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: A la CUP pensem que totes les factures s’han de pagar. La feina genera riquesa i 
fer feina i no cobrar-la, o no tenir-ne, el que provoca és pobresa. Per tant, si hi ha un servei, 
aquest s’ha de pagar. 
  
Ara bé, també defensem que no s’ha d’estirar més el braç que la màniga. L’endeutament, si hi 
ha de ser ha de ser racionalitzat. Molts municipis del país estan endeutats no per necessitat, 
sinó perquè durant una època semblava que si un municipi no tenia piscina, pavelló i polígon 
industrial, per posar tres exemples, no era ningú. I així, un rere l’altre molts consistoris van 
anar caient de quatre potes a la teranyina dels bancs. Per sort, i tot s’ha de dir, l’Ajuntament 
d’Arenys no està en aquesta situació. I ho felicitem; perquè si no, amb el decret espanyol que 
obliga a informar Hisenda dels deutes que a l’Administració local tenim amb els proveïdors, si 
superem la xifra límit, ens obliguen a demanar un crèdit amb bons ICO. I això, cal dir-ho, i 
denunciar-ho, és una trampa, una enganyifa i, altra vegada, una manera que utilitza el govern de 
l’Estat espanyol per reforçar la banca, la principal causant d’aquesta crisi, i alhora, intentar fer 
negoci amb els ajuntaments. 
  



 
  
 
 
  

Retornant, però, a les factures que s’han de pagar, més de 25.000 euros es destinaran a pagar 
consum elèctric. I remarquem aquest concepte de la facturació perquè per la CUP, com ja hem 
remarcat en els plens de pressupostos de la legislatura, doncs per la CUP és un punt important 
del pressupost pel que suposa de cost econòmic, energètic i mediambiental i que calia millorar. 
Parlàvem, concretament, entre d’altres aspectes, del cost de l’energia elèctrica dels edificis 
municipals i que pujava l’enorme suma de 516.000 euros. I ara tornem a trobar, és clar, xifres 
gens agradables si s’han de pagar.  
  
Per corregir això, proposàvem i proposem que l’Ajuntament treballi amb empreses que 
assegurin que generen i subministren energia neta provinent de fonts energètiques no 
contaminants, com per exemple la cooperativa catalana Som Energia, que ja subministra 
energia a diferents ajuntaments. El cost econòmic és el mateix que amb una empresa 
contaminant, però ecològicament molt millorat. I també demanàvem i demanem que s’aposti 
progressivament per anar instal·lant generadors d’energia alternativa als edificis municipals. 
Amb això aconseguiríem a mitjà termini una autonomia energètica que, directament, podria 
esdevenir un estalvi econòmic important del pressupost. 
  
Constatem, doncs, que no hi ha any que no hi hagi un sobrevingut econòmic respecte al 
consum energètic. Res no fa pensar, doncs, que l’any que ve no hi sigui. Cal, doncs, replantejar 
els hàbits i consum energètic dels edificis municipals i com a primer pas, tal com vam proposar 
a l’equip de govern en el passat ple de pressupostos, doncs com a primer pas cal fer una 
auditoria energètica de tots els edificis municipals, i aquesta es podria fer amb el recurs de què 
disposa el Consell Comarcal del Maresme. 
  
Comentats aquests aspectes, el sentit del vot de la CUP en aquest punt, i atès que no som 
nosaltres qui gestionarem aquests diners, doncs el sentit del nostre vot serà l’abstenció. 
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: El grup municipal d’ICV ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia. Tot i que 
entenem que és pràctica habitual la generació de factures meritades sense consignació al 2014,  
no veiem amb bons ulls per exemple, que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec de la partida de 
subministrament elèctric del Fondo de les Creus, entenent que ha d’anar a càrrec del 
concessionari de l’equipament. Som conscients que en aquests moments hi ha un litigi judicial 
sobre això, i que tal com evolucioni pot fer variar el desenllaç, però no compartim la despesa 
assumida. 
  
D’altra banda, comentar que hi ha un gruix de factures entorn dels 11.000 euros condicionat a 
la modificació de crèdit que també va a aquest Ple més endavant. Pensem que hauria tingut més 
lògica, portar primer la modificació de crèdit., per fer l’aprovació de manera més coherent. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC i  2 vots PP,  
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 ERC, 1 vot CUP i 1 vot Bloc Municipal.  
  
9.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’excepció al 
nombre de personal eventual.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  



 
  
 
 
  

Vist que la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL) ha modificat la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
  
Vist que el règim del personal eventual el regulen els articles 104 i 104.bis de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril.  
  
Vist que, d'acord amb l'article 104.bis de la Llei 7/1985, els ajuntaments de municipis amb 
població superior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants podran incloure en les seves 
plantilles de llocs de treball personal eventual per un nombre que no podrà excedir de dos. 
  
Vist que per acord del Ple de data 6 de juliol de 2011 es van crear quatre llocs de treball 
destinats a personal eventual.  
  
Vist que la Disposició transitòria 10a de la LRSAL permet que a aquelles entitats locals que, en 
el moment de la seva entrada en vigor compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària, 
compleixin els objectius de deute públic i a més el seu període mitjà de pagament als 
proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, 
no se’ls apliqui, amb caràcter excepcional i fins al 30 de juny de 2015, els límits que preveuen 
els articles 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
  
Vist l'informe d'Intervenció núm. 23/2014 en què s'acredita el compliment dels anteriors 
requisits. 
  
Vist que l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix que el nombre, característiques i 
retribucions de personal eventual serà determinat pel Ple de cada corporació. 
  
Es per això que: 
  
Proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
  
1.- Acreditar davant la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local (depenent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques) l'acompliment dels requisits imposats per la 
Disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, desplegats per la Nota del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques de 15/1/2014 sobre l’aplicació de la disposició transitòria 10a de la 
Llei 27/2013. 
  
2.- Sol·licitar acollir-se a l'excepció prevista, i posposar fins al 30 de juny de 2015 l’aplicació de 
les limitacions que preveu l'article 104.bis de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, referides al nombre de personal eventual. 
  
3.- Continuar mantenint el nombre de llocs de treball destinats a personal eventual existents 
abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local. 
  
4.- Comunicar aquest acord al departament de Recursos Humans, a Secretaria i a la 
Intervenció municipal.  
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: ERC votarà en contra d'aquest punt i explicarem per què. En campanya electoral, 



 
  
 
 
  

el Sr. Estanislau Fors va prometre que si guanyava les eleccions no contractaria cap càrrec 
eventual. Una setmana després de prendre possessió del càrrec d'alcalde va nomenar 4 càrrecs 
eventuals. Davant les crítiques de l'oposició i de gran part de la població, l'alcalde va manifestar 
que estava governant en minoria i que quan entrés algun grup més a governar, desapareixerien 
els càrrecs eventuals. 
  
Quan per Sant Zenon de 2012 va entrar el PSC a governar, i va ser així un govern format per 
12 regidors, no només no va fer desaparèixer els càrrecs eventuals, sinó que a part de 
mantenir-los va atorgar una dedicació parcial a una regidora socialista: més despesa per a 
l'Ajuntament. Però és més, un d'aquests càrrecs eventuals no havia de cobrar però se li ha 
apujat el sou en dues ocasions. 
  
I ara que el govern podria aprofitar per prescindir d'aquests càrrecs eventuals, demana una 
pròrroga per mantenir-los. Doncs sent 11 regidors governant, 1 alcalde amb dedicació 
exclusiva i 3 regidors amb dedicació parcial, creiem totalment innecessari que es mantinguin 
aquest càrrecs eventuals. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: En altres sessions plenàries, des de la CUP ja hem mostrat el rebuig frontal contra 
la reforma de les administracions locals fetes darrerament. Tant la reforma ja aprovada el 
passat mes de desembre pel Govern espanyol, l’RSAL, 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 Troica. 
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. 
  
Aquesta és una de les conseqüències de l’RSAL. Però n’hi ha una altra i que és la que afecta 
l’estructura política dels ajuntaments. Es volen suprimir càrrecs electes, reduir-ne el nombre, i 
consegüentment la diversitat política als consistoris, mirall de la població. I aquest fet, de 
profund calat feixista i antidemocràtic tindria una solució ben senzilla: no cal reduir càrrecs 
electes, només cal reduir o suprimir sous i fer de la política un servei a la ciutadania i no una 
menjadora per a qui no sap on caure mort o bé es vol enriquir mitjançant la gestió pública. 
Sobta, així, que qui tira endavant aquesta reforma de la res pública és qui té més càrrecs 
electes imputats per malversació de fons públics i per tràfic d’influències. I la solució, com ja 
hem dit, és més senzilla que anul·lar la representació de la ciutadania. 
  
I respecte al punt que es porta a votació, com sempre que es parla de càrrecs de confiança, 
des de la CUP denunciem que el problema rau que hi hagi càrrecs de confiança i que, alhora, hi 
hagi polítics que cobrin. O una cosa o l’altra, però no les dues coses. 
  
Atès que en aquest Ajuntament tenim les dues coses, el sentit del vot de la CUP serà 
l’abstenció 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’aquesta proposta, ja que a banda de complir 
els requisits legals que marca la llei, hem de dir que una vegada més estem en contra d’aquesta 
llei anomenada de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, però que el que en 
realitat pretén és retallar serveis que es donen als ciutadans des de les administracions més 
properes a ells com són els ajuntaments. 
  



 
  
 
 
  

Però a banda volem fer una proposta a la resta de grups, coneixedors que requerirà un ample 
consens i que en tot cas en podem parlar de manera més detinguda en un altre moment. I és 
que, atès que entre aquests llocs eventuals figuren els del cap de comunicació i el del gerent, 
proposem avaluar si cal la idoneïtat que almenys el cap de comunicació no sigui un càrrec 
eventual i que d’alguna manera puguin passar a formar part de la plantilla de personal 
professional i qualificat per a les seves funcions, i que això no depengui del color polític del 
grup a qui correspongui estar al capdavant del govern municipal. Aquesta figura a molts 
ajuntaments ja s’ha contemplat d’aquesta manera. De la mateixa manera, podem avaluar la 
necessitat o no de la figura d’un gerent a l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Creiem que seria una 
mesura d’objectivitat i de transparència per tots plegats. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots del PP i 3 d’ICV 
Vots d’abstenció: 1 vot CUP  i 1 vot Bloc Municipal 
Vots en contra: 1 ERC 
  
10.- Aprovar la modificació de crèdit 5/2014.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent proposta d’acord: 
  
Suplement de Crèdit. 
  
Atès que els suplements de crèdit es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 
35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en 
matèria de Pressupostos. 
  
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’ esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari son: el 
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els 
previstos al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
  
Vist que el proppassat 12 de febrer de 2014  s’aprovà la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per 
import de 2.813.260,65 €  euros. 
  
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a l’exercici 2015 
i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria de l’alcalde – president, i d’acord amb 
el següent detall: 
  
Despesa corrent  
  
Reconeixement extrajudicial de factures sense consignació a l’exercici 2013 a càrrec de 
l’exercici 2014, es suplementen per poder aprovar les operacions pendents d’aplicar sense 
consignació a l’exercici anterior, aplicacions 62 333 22699 “Celebració Any Espriu”, 40 165 633 
“Reposició Enllumenat Públic urbanisme, 40 165 623 “Enllumenat públic urbanisme i serveis tècnics” i 
30 430 22100 “Energia elèctrica Edificis Promoció local.” 



 
  
 
 
  

  
10 153 22799  Conveni Oficina local d’habitatge alcaldia. És suplementa l’aplicació d’acord amb 
la proposta de serveis socials, atesa la comunicació de l’increment del conveni per part del 
Consell Comarcal.  
  
20 221 16107 Ajudes Conveni Funcionaris Personal passiu Adm. Gral. S’incrementa la dotació 
per aplicar a pressupost la despesa corresponent a l’exercici passat.  
   
Inversions 
  
Projecte 2013/2/ASOCI/1 Inversions pisos socials. Cal suplementar l’aplicació per tal de poder 
fer front a  part de la despesa de les obres de modificació de la instal·lació elèctrica. 
  
Projecte 2014/2/URBAN/1 Condicionament carrers urbanisme. S’incrementa la dotació 
d’acord amb els pressupostos destinats a la millora de carrers del nucli d’Arenys de Mar 
presentats per l’àrea d’urbanisme. 
  
Projecte 2013/2/ESPOR/1 Grades i Vestidors Camp de Futbol Bernat Coll. S’incorpora la 
dotació necessària per tal de poder dur a terme el projecte bàsic i executiu de construcció 
d’unes grades i vestidors. 
  
Crèdits Extraordinaris 
  
Atès que els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 
35 a 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en 
matèria de Pressupostos. 
  
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a l’exercici 2015 
i per a les quals no existeix  crèdit pressupostari, tal i com s’explica en la esmentada memòria 
de l’alcalde – president. 
  
Inversions 
  
Projecte 2014/2/ENSEN/2 Menjador escola bressol. La realització de les obres de formació 
d’un nou menjador a l’escola  justifica la creació de l’aplicació. 
  
Projecte 2014/2/ENLLU/1 Enllumenat. Per tal de poder adquirir un sistema d’avís de robatoris 
de cable d’enllumenat, s’ha d’incloure aquesta actuació dins l’exercici 2014. 
  
Projecte 2014/2/POLIC/1 Inversions seguretat. Es crea l’aplicació per poder comprar dos 
aparells desfibril·ladors per a la policia local. 
  
Vista la memòria de l’alcalde - president. 
  
Vist l’ informe d’intervenció número 26/2014 i l’informe d’estabilitat pressupostària. 
  
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
  



 
  
 
 
  

PRIMER.-Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2014 sota les modalitats de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals segons el detall següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

A) Despesa corrent

1) AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

62 332 22699 CELEBRACIÓ ANY ESPRIU 5.614,40

30 430 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS PROMOCIÓ LOCAL 19.881,45

10 153 22799 CONVENI OFICINA LOCAL D'HABITATGE ALCALDIA 1.000,00

20 221 16107 AJUDES CONVENI FUNCIONARIS PERSONAL PASSIU ADM. 1.009,70

TOTAL 27.505,55

FINANÇAMENT

Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 27.505,55

TOTAL 27.505,55

Aplicació

Aplicació

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Inversions

2) AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/ENLLU/1 ENLLUMENAT 40 165 633 REPOSICIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SERVEIS TÈCNICS 8.011,53

2013/2/ASOCI/1 INVERSIONS PISOS SOCIALS 80 231 622 EDIFICIS ACCIÓ SOCIAL 1.195,38

2014/2/URBAN/1 CONDICIONAMENT CARRERS URBANISME 40 155 619 REPOSICIÓ CARRERS URBANISME 126.000,00

2013/2/ESPOR/1 GRADES I VESTIDORS CAMP DE FUTBOL BERNAT COLL 82 342 63200 REHABILITACIÓ INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 280.000,00

TOTAL 415.206,91

FINANÇAMENT

Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 415.206,91

TOTAL 415.206,91

CRÈDIT EXTRAORDINARI

A) Inversions

3) ALTES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/ENSEN/2 MENJADOR ESCOLA BRESSOL 70 321 62200 Edificis ensenyament 52.000,00

2014/2/ENLLU/1 ENLLUMENAT 40 165 623 Enllumenat públic urbanisme i serveis tècnics 27.683,86

2014/2/POLIC/1 INVERSIONS SEGURETAT 90 313 623 Maquinària, instal·lacions i utillatge governació 3.200,00

TOTAL 82.883,86

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 82.883,86

TOTAL 82.883,86

Aplicació

Aplicació

Aplicació

 
 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al taulell municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies 
hàbils, per tal que els interessats puguin examinar i presentar reclamacions davant del 
Ple de l'Ajuntament. 



 
  
 
 
  

 
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat 
reclamacions, la modificació de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, 
altrament, les haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar des de 
l'acabament de l'exposició al públic. 
 
TERCER.- Publicar, un cop aprovada la modificació un resum de la mateixa a nivell de 
capítols al taulell municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: ERC s'abstindrà tot i que aquesta vegada entenem i compartim algunes de les 
inversions, com la construcció del menjador de l'Escola bressol o l’arranjament d'alguns 
carrers, però trobem a faltar el cobriment de la pista de l'institut per descongestionar el 
pavelló, ja que tenim un problema hi ha equips que entrenen a quarts de dotze, i que fa pocs 
mesos en un ple, el regidor d'esports va contastar a aquest grup municipal que en el proper 
romanent farien la inversió a l'institut, i no ho ha fet, quan és del tot necessari 
  
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: Respecte a aquest punt la CUP valorem molt positivament que l’Ajuntament hagi 
adquirit dos aparells desfibril·ladors. Ho valorem així perquè reiteradament la CUP havíem fet 
aquesta demanda entre d’altres temes quan anualment es porta a ple la prestació de prevenció, 
vigilància i salvament marítim a les nostres platges. 
  
I també pensem que val la pena fer un espai específic de menjador a l’escola bressol Els colors 
per evitar que la mainada hagi de menjar als passadís. 
  
Com sempre, però, que es porten modificacions de crèdit, el posicionament de la CUP serà 
l’abstenció perquè no som nosaltres mateixos qui gestionarem aquests diners. 
  
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Anunciem que el grup municipal d’ICV ens abstindrem en la proposta d’acord pel que 
fa a la modificació de crèdit que es presenta. 
  
Som conscients que el resultat pressupostari del nostre Ajuntament és molt bo, i que malgrat 
la situació de crisi, el realisme i la contenció que s’ha aplicat els darrers anys, fa que en aquests 
moments hi hagi un romanent important.  Valorem que hi hagi una contenció de la despesa i 
que es faci una reserva pel fons de solvència i per contemplar la morositat i els cobraments 
impagats. 
  
El regidor d’Hisenda ens ha anunciat que la previsió és la de destinar aquest ple i al del mes de 
maig, la quantitat entorn a 800 mil euros per a despesa corrent i inversions. 
  
Centrant-nos en la que se’ns proposa en aquest ple, hi ha algunes de les despeses proposades 
que se’ns fa difícil de poder compartir. 
  
Podem estar d’acord per exemple en la inversió als pisos socials per a les obres de modificació 
de les instal·lacions elèctriques, o la instal·lació d’un sistema d’avís de seguretat de cable 
d’enllumenat davant la proliferació que s’està produint al territori de robatoris de cable 
elèctric. 



 
  
 
 
  

També podem compartir que per acabar d’adequar l’escola bressol municipal, s’hi duguin a 
terme les obres per equipar el menjador a l’escola i tenir conjuntament amb la cuina, l’espai 
complimentat, o que la Policia Local pugui dotar-se de dos aparells desfibril·ladors per a 
emergències de seguretat. 
  
Ara bé, hi ha despeses que se’ns fa difícil de compartir. 
  
És el cas per exemple dels 280 mil euros destinats a instal·lacions esportives, quan sempre 
se’ns havia informat que la Diputació de Barcelona, assumia el cost d’1 milió d’euros destinat al 
camp de Fútbol del Fondo de les Creus. Preguntant a la Comissió Informativa, vam rebre com 
a resposta que l’aportació real d’aquest any ha estat de 750 mil euros, i que per fer front a 
l’obra completa cal fer aquesta aportació prevista sense que hi hagi cap notificació per escrit 
del compromís de la Diputació al pagament de la quantitat restant. 
  
És públic que el nostre grup municipal, ha mostrat sempre el seu posicionament al cost elevat 
d’aquesta obra en els temps que corren, i s’ha decantat sempre per una actuació més 
continguda pressupostàriament que pugui resoldre els temes de seguretat de la graderia 
sobretot pensant en les persones, però que no calia aquesta inversió tant milionària en aquests 
moments. Sempre se’ns ha respost que la Diputació se’n feia càrrec de tot i que l’Ajuntament 
no hauria de fer cap despesa. Ara s’ens posa en dubte si la promesa oral de la Diputació 
arribarà a bon port. Creiem que tot i no compartir la despesa milionària que comporta, al 
menys cal un compromís per escrit d’assumir aquesta quantitat tant important, perquè sinó el 
nostra Ajuntament es pot quedar empantanegat amb aquesta despesa tant important. 
  
  
Recordem fa uns anys, quan se’ns va presentar un afer símilar com és el cas de l’Escola Bressol 
Municipal, que vam requerir al Departament d’Educació de la Generalitat a un compromís 
escrit de la inversió que havia de fer a la nostra vila per no trobar-nos empantanegats. 
  
Pel que fa a la despesa prevista per a carrers d’urbanisme, entenem que quan es va rebaixar la 
quantitat inicialment prevista al pressupost d’inversions, ja vam dir que es quedaria curta, i que 
caldria anar complementant-la. La inversió prevista de 126 mil euros per a diversos carrers, 
hauria d’estar ja contemplada al pressupost d’inversions quan fa només tres mesos que es va 
aprovar el pressupost del 2014. 
  
En aquest mateix sentit, cada any la imprevisió d’incloure al pressupost la despesa elèctrica del 
edifici Xifré, fa que també la despesa que genera es converteixi en un clàssic dels romanents a 
aprovar. 
  
Hi ha despeses com les del conveni de funcionaris que no estan en actiu a l’administració, que 
tot i que siguin petites, clamen al cel en els temps que corren, i ens demostren que una vegada 
més cal posar al dia el conveni amb els treballadors que està del tot desfasat, i que genera 
despeses com aquesta que avui es fan difícil d’entendre.   
  
En el cas de la despesa corrent i del reconeixement extrajudicial de factures sense consignació 
a l’exercici 2013, hi segueixen cuejant despeses generades entorn a la celebració de l’Any 
Espriu. En tot cas, aprofitem per dir que tot i que avui no toqui, aquest grup li agradarà 
mantenir una trobada amb el regidor de Cultura per valorar la commemoració i per conèixer 
quin ha estat el cost econòmic de la celebració de l’Any Espriu a la nostra vila, per al nostre 
Ajuntament, com també les aportacions finals de les administracions supramunicipals com la 
Generalitat o la Diputació que hi han pres part, i  quines repercussions ha tingut, si se n’han 



 
  
 
 
  

generat  per a la despesa de l’Ajuntament,  el fet que la productora que va muntar l’acte 
central a Arenys al Parc del Lurdes entrés en fallida. 
  
I realment, ens preocupa, que cap de les despeses corrents vagi adreçada a noves mesures per 
pal·liar l’afectació de la crisi sobre les persones, quan molts ajuntaments estan hores d’ara 
prenent mesures d’urgència per pal·liar l’anomenada pobresa energètica, i a mesures 
extraordinàries per potenciar l’ocupació. 
  
Com ja hem avançat aquest grup s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia.  
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots del PP  
Vots d’abstenció: 3 d’ICV, 1 ERC, 1 vot CUP  i 1 vot Bloc Municipal 
  
11.- Ratificar el Decret 488/2014, pel qual es dissol el Patronat de l’Arxiu Històric i 
Notarial  d’Arenys de Mar.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix el següent Decret: 
  
Vist el Decret 488/2014 en el qual es resol dissoldre el Patronat de l’Arxiu Històric, que ha 
estat necessari dictar abans de la sessió del Ple, en tant ha estat reclamada aquesta baixa pel 
Ministeri d’Hisenda i administracions Públiques com a requisit per la remissió del pressupost 
de  l’exercici 2014 i altra documentació pressupostària. 
  
De conformitat amb l’exposa’t es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
  
1.- Ratificar el contingut del decret d’alcaldia 488/2014 de 15 d’abril de 2014, als efectes 
disposats a l’apartat b) de l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
2.- Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació s’acorda per unanimitat. 
  
12.- Donar compte de la sentència ferma 22/2014.- 
  
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la següent sentència:  
  
1.- En data 5 de març de 2014, va tenir entrada en aquest Ajuntament la notificació formal de 
la Sentència ferma, dictada pel  Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en el Recurs 
ordinari 345/2011 interposat pels Srs. Remei  Juan Pla, Alena Forcada Forcada, Rosalía Sánchez 
Sória, Pedro Lumbreras Marín, Rosa Gubau Farre, Antonio Berna Serra, Rosa Serna Marsal, 
Jesús Romero Santana, Carmen Llerins  Zonada, Rosa Maria Cuesta Segura i Manuel Roman 
Hjorth Andersen, contra els acords del Ple Municipal de data 27 d’abril de 2011, que passem a 
transcriure literalment: 
  
PRIMER.- Aprovar definitivament el canvi de modalitat reparcel·lació, de compensació bàsica a 
cooperació de la UASU núm. 7 “El Cònsol”, prevista al Programa d’Actuació Econòmica i 
Financera del PGOU d’Arenys de Mar d’1 d’agost de 1984, i el projecte de reparcel·lació 
econòmica elaborat per part del Despatx d’Arquitectura i d’Urbanisme S.L. per a la Comunitat 



 
  
 
 
  

de Propietaris de l’esmentada  UASU, deixant sense efecte l’acord del Ple de 10 de maig de 
1995. 
  
SEGON.- Acceptar parcialment les al·legacions  presentades pels propietaris de les parcel·les 
32-39 de la UASU “El Cónsul”, acordant computar com a aportació prèvia depreciada en un 
2% anual, l’import de la obra sufragada íntegrament l’any 1994, que es justifiqui pels afectats, 
sense modificar els seus coeficients de participació en despeses, desestimant la totalitat de la 
resta d’al·legacions presentades, de conformitat amb els informes de l’arquitecte municipal i del 
TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de 14 d’abril de 2.011.  
  
TERCER.- Aprovar definitivament el conveni de col·laboració de gestió urbanística amb la 
Comunitat de Propietaris de l’UASU núm. 7 “El Cònsol”. 
  
2.- La citada sentència, declarada ferma per Decret de 28 de febrer de 2014, de la secretaria 
judicial del Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, estima parcialment el recurs 
interposat, en el sentit de confirmar els acords del Ple municipal de 27 d’abril de 2011 
transcrits, a excepció de l’acord referit a l’aprovació del projecte de reparcel·lació econòmica 
elaborat pel Despatx d’Arquitectura i Urbanisme S.L, el qual queda anul·lat. 
  
3.- Que pel que fa a la confirmació dels acords de 27 d’abril de 2011, a excepció del referent a 
l’aprovació de la reparcel·lació econòmica, la sentència es fonamenta en que els demandants 
incorren en desviació processal, que es produeix quan la part recurrent dirigeix la seva 
pretensió anul·la tòria contra actes administratius que no són objecte del recurs i a la vegada 
impugna actes administratius, que si són l’objecte del recurs però sense al·legar res en contra. 
En aquest sentit, queda manifestat en la sentència que els recurrents al·leguen contra la 
classificació del sòl, qüestió que es regula en el PGOU de 1984, i que no pot ser objecte 
d’aquests recurs, ja que s’hauria d’haver impugnat en un moment processal diferent, durant el 
tràmit d’aprovació del planejament urbanístic. 
  
4.- Que pel que fa a l’anul·lació del projecte de reparcel·lació econòmica, la sentència es 
fonamenta en que l’Ajuntament encara no ha dictat cap acte administratiu que confirmi 
l’anul·lació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació econòmica, tot i  la 
voluntat de l’Ajuntament, que és la de continuar amb els tràmits d’aprovació d’un nou projecte 
de reparcel·lació i d’urbanització de la UASU núm. 7, presentat per la Comunitat de 
Propietaris del referit àmbit d’actuació. Per altra banda, la sentència també fonamenta 
l’anul·lació del projecte de reparcel·lació econòmica  en la falta d’oposició de la defensa 
municipal a la pretensió del recurrent, així com per l’acreditació efectuada en proba 
documental i pericial de la part recurrent. 
  
Per tot el que s’ha exposat proposo: 
  
1.- Donar compte de la sentència ferma, núm. 22/2014, de data 15 de gener de 2014, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs ordinari 345/2011, la 
“DECISIÓ” de la qual, transcrita literalment diu el següent: 
  
“ESTIMO PARCIALMENT el recurs presentat per Remei  Juan Pla, Alena Forcada Forcada, 
Rosalía Sánchez Sória, Pedro Lumbreras Marín, Rosa Gubau Farre, Antonio Berna Serra, Rosa 
Serna Marsal, Jesús Romero Santana, Carmen Llerins  Zonada, Rosa Maria Cuesta Segura i 
Manuel Roman Hjorth Andersen, contra els acords del Ple Municipal de data 27 d’abril de 
2011. 
  



 
  
 
 
  

I en conseqüència, CONFIRMO els acords del Ple Municipal de 27 d’abril 2011, menys el 
referit a “Aprovar definitivament... i el projecte de reparcel·lació econòmica elaborat per part 
del Despatx d’Arquitectura i d’Urbanisme S.L., per a la Comunitat de l’esmentada UASU, el 
qual ANUL·LO.” 
  
2.- Comunicar al Ple d’aquesta Corporació que en virtut de la “decisió” del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, transcrit literalment en l’apartat anterior, l’acord 
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació econòmica elaborat per part del Despatx 
d’Arquitectura i d’Urbanisme S.L., per a la Comunitat de Propietaris de la UASU núm. 7, que 
va ser adoptat pel Ple de 27 d’abril de 2011 queda anul·lat. 
  
3.- Donar compte dels anteriors acords, als efectes escaients, al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, i comunicar-li, d’acord amb la seva petició, que és el Ple 
Municipal el responsable del compliment d’aquesta sentència. 
  
13.- Donar compte de l’informe de morositat del 1r trimestre 2014.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix el següent informe: 
  
De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. S’emet el present informe: 
  
ANTECEDENTS 
  
Primer- El que es disposa en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats 
com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar. 
  
Segon- S’acompanya l’annex A (pagaments realitzats en el trimestre), d’acord el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que inclou el nombre de pagaments i 
imports totals dels pagaments realitzats dins i  fora termini legal. 
  
Tercer- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, 
aquest informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a   
Tutela Financera. 
  
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
- Llei 15/2010, de 5 de juliol , de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Els seu article 
3 modificar la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes de Sector  
  
-Real Decret Legislatiu 3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
- ECO/1406/2011, d'1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
-RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament al emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació de lloc de treball. La seva Disposició Final sisena, que modifica el 



 
  
 
 
  

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 
  
CONCLUSIONS 
  
1) S’adjunta al present informe un llistat resum (pagaments realitzats en el Trimestre) 
corresponent al primer trimestre 2014,  on es detallen els següents indicadors: 
  
1. Període mig de Pagament (PMP) que és l’indicador de dies promig que s’ha tardat a realitzar 
els pagaments, Des de la data de recepció de mercaderies fins  la data de materialització dels 
pagaments sent de 45,03 dies. 
  
2. Període mig de Pagament Excedit (PMPE)- és l’indicador de nombre de dies promig, que les 
operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, que en aquests trimestre ha 
estat de 19,27 dies. 
  
2) S’adjunta al present informe el document que s’ha de trametre  a Tutela Financera, on es 
detalla el total de pagaments realitzats durant el primer trimestre, sent de 1.127 per un import 
global de 1.867.222,45€ d’acord el detall següent: 
  
      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins del termini legal 190 251670,13 13,48 
Resta de pagaments 937 1.615.552,32 86,52 
Pagaments totals durant el trimestre 1127 1.867.222,45 100 
Obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre natural 196 317.998,89   
  
14.- Donar compte dels Decrets 163-1, 163-2, 403, 429 i 432/2014.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix els següents Decrets: 
  
14.1 Decret 163-1  
  
Vista la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, corresponent a l’exercici 
2013, confeccionada per la intervenció de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, art.191, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, art.89 al 105, pel que 
es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i per l'Ordre EHA/4041/2004, 
de 23 de novembre, pel que s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local i 
vist l’informe 10/2014 emès per l’interventor i l’informe relatiu de compliment dels 
requeriments de la llei orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 2013. 
  
És per això que, Resolc: 
  
1.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, corresponent a 
l’exercici 2013, amb els resultats que es detallen en l’annex número 1. 
  



 
  
 
 
  

2.- Retre compte del present acord al Ple Municipal. 
  
3.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
  
14.2 Decret 163-2 
 
Atès el contingut de l’article 193 bis del RD Real Decret pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals que estableix el següent:  
  
“Les entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al 
seu Ple, u òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de 
difícil o impossible recaptació amb els següents límits mínims  
  
a)     Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels dos exercicis 
anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 %. 
b)    Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer 
anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50%. 
c)    Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart i 
cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75%. 
d)    Els drets pendents de cobrament dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors 
al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100%.” 
  
De l’anterior en resultaria una dotació mínima per dubtós cobrament de 938.584,68 €. 
  
Atès que l’apartat 3 de l’article 45 de les bases d’execució del pressupost de 2013 estableix: 
“3. Els criteris per a determinar el saldo dels deutors de dubtós  cobrament seran l’aplicació d’un 
percentatge en funció de l’antiguitat dels pendents del capítol 1, 2 i 3 d’ingressos d’acord amb  la 
següent escala: 
  
Exercici corrent……………………….…..5% 
Exercici (-1)……………………………...15% 
Exercici (-2)…………………………….. 40% 
Exercici (-3)…………………………….. 80% 
Exercici (-4 i ss.)………………………. 100% 
Multes de circulació...............................90% 
  
Per acord del Regidor d’Hisenda es podrà incrementar el percentatge anterior i per la resta de capítols 
s’efectuarà un anàlisi individualitzat dels pendents, calculant-se una provisió per aquells imports dels 
que existeixi un dubte raonable, sobre el seu cobrament en el propers 365 dies.” 
  
Cal tenir en compte la nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de 14 de febrer de 2014, on es detallen els 
percentatges a aplicar a efectes comptables, recomanats per la Direcció General de Política 
Financera, en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el 
procediment de recaptació tributària (capítols 1 a 3, relatius a ingressos tributaris). 
-Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGPFAT 
  
Exercici n........................................5%. 
Exercici n-1....................................25% 
Exercici n-2....................................40% 



 
  
 
 
  

Exercici n-3.....................................80% 
Exercici n-4 i posteriors.........100% 
  
De l’anterior s’ha procedit doncs a aplicar els percentatges de la DGPFAT incrementant-los en 
la dotació de les multes (90%) de circulació i a més dotant de forma individualitzada la resta de 
capítols: capítol 4 dotació el 100% en els exercici n-4 i posteriors. Capítol 1, 2, 3 i 5 dotació de 
la proposta de baixes realitzades per l’Organisme de Gestió Tributària i per les suspensions 
per recurs administratius i suspensió concursal. 
  
Per l’anterior, d’acord amb les prescripcions de l’article 193 abans esmentat i amb l’article 45 
de les Bases d’execució. 
  
És per això que, Resolc: 
  
1.- Aprovar la dotació de cobraments de dubtosa realització per import total de 1.774.451,38 
€, que es detalla en l’annex número 1. 
             
2.- Traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Ple municipal de 
l’Ajuntament l’informe i l’aprovació especificada al punt 1 anterior.  
  
14.3 Decret 403 
  
Vist l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera que estableix que les administracions Públiques elaboraran un marc 
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals i a 
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat i de deute públic. 
  
Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu article 6 determina que les corporacions 
locals hauran de remetre anualment els Plans pressupostaris a mig termini (abans Marcs 
pressupostaris) en els que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals. 
  
Vista la nota emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals, del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, on s’especifica que excepcionalment per 
aquest primer any 2013 es considerarà que amb la remissió de la informació continguda als 
marcs pressupostaris, s’entendrà efectuada l’obligació d’enviament de les línees fonamentals del 
pressupost de 2014. 
  
És per això que, Resolc: 
  
1.- Aprovar el Pla pressupostari consolidat dels exercici 2015-2017 en el que s’emmarcarà la 
elaboració dels Pressupostos anuals  segons figuren en els diferents Annexos d’aquest acord 
del qual formen part a tots els efectes legals. 
  
2.- Donar compte d'aquesta Resolució a la propera sessió de Ple.. 
  
3.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació relativa a l’ 
esmentat marc pressupostari, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 



 
  
 
 
  

  
14.4 Decret 429 
  
En sessió del Ple de data 29 de maig de 2013 es va aprovar l’expedient administratiu per 
procedir a la contractació del servei de recollida i eliminació de Residus Sòlids Urbans. Un cop 
efectuats tots els tràmits, en sessió de ple de data 27 de setembre s’acordà l’adjudicació de la 
prestació del servei de recollida selectiva a favor de l’empresa “L’Arca del Maresme, empresa 
d’inserció, SLL”. Contra l’adjudicació va ser presentat recurs davant l’Òrgan administratiu de 
Recursos Contractuals de Catalunya, qui en data 28 de novembre de 2013 va resoldre estimar 
el recurs interposat determinant que s’havia de rebutjar l’oferta de l’Arca i retrotraure les 
actuacions fins al moment immediatament posterior a l’obertura del sobre 2. 
  
En compliment de la resolució, es convocà la Mesa i es va procedir a la continuació del 
procediment de licitació. Analitzades les ofertes per ordre de millor puntuació obtinguda, van 
resultar rebutjades les presentades per INNOVIA COPTALIA, per no ajustar-se al que es 
preveu en el plec de clàusules administratives i la presentada per ASCAN / GEASER (UTE), 
atès que la seva oferta tampoc s’hi ajusta. 
  
Finalment, es proposa la contractació de l’empresa RECOLTE, SERVICIOS, SAU, atès que és la 
més avantatjosa econòmicament i s’ajusta al plec. L’adjudicació s’acordà en sessió de ple de 
data 30 de desembre de 2013, notificant-se l’acord a les empreses interessades als efectes de 
donar compliment del que estableix l’art. 40 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP).  
  
Dins el termini van ser presentats dos recursos contra la nova adjudicació davant l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, produint de forma automàtica la 
suspensió en la tramitació de l’expedient de contractació, tramitació que s’ha perllongat més 
enllà del previst en l’acord del Ple de febrer de 2013, en el qual es va resoldre prorrogar fins el 
31 de març de 2014 el contracte subscrit amb l’empresa Concesionaria Barcelonesa, SL, per tal 
d’assegurar la continuïtat en la prestació del servei i a l’espera que es dictés la corresponent 
resolució per l’òrgan administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. 
  
Atès que és absolutament imprescindible que la prestació del servei no es vegi interrompuda ni 
afectada per la nova suspensió del procediment, essent necessari que l’empresa que presta el 
servei continuï amb la prestació fins a la resolució i a la continuació de la tramitació que en 
resulti, i en atenció a que la suspensió de la tramitació opera per imperatiu legal, Resolc: 
  
Prorrogar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa Concesionaria 
Barcelonesa, SL per la prestació del servei de recollida i eliminació de Residus Sòlids Urbans, 
fins que resulti adjudicat el servei, i en tot cas, pel termini màxim d’un any que finirà el 31 de 
març de 2015. 
  
14.5 Decret 432 
  
Vist que la Direcció General de la Funció Pública, per resolució de 5 de març de 2014, 
publicada al BOE núm. 74, de 26 de març de 2014, ha nomenat a la funcionaria d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter estatal de la subescala d’Intervenció-Tresoreria, Sra. Monica 
González Serra, interventora d’aquest Ajuntament. 
  
Atès que existeix plaça i lloc vacant amb consignació pressupostària suficient per un import 
total de 54.683,49€ desglossat de la següent manera: 



 
  
 
 
  

  
10.893,93€ de sou base a càrrec de l’aplicació pressupostària 22 931 12000 
10.010,42€ , a càrrec de l’aplicació pressupostària 22 93112100   
22.515,82€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 22 931 12101  
I de 11.263,32€ de cost de Seguretat Social imputables a l’aplicació 22 931 16000 
  
Vist el que preveu l’art. 22 del RD 1732/1994 de 29 de juliol sobre provisió de llocs de treball 
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional. 
  
És per això que, fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'alcalde en decret de 
delegació de funcions de data 31 de gener de 2014. Resolc: 
  
1.- Adscriure a la Sra.  Mónica González Serra, amb DNI 46345272L, funcionaria 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’intervenció-
tresoreria, grup de classificació A1, al lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar a partir del dia 1 d’abril  de 2014, d’acord amb el nomenament de la Direcció General de 
la Funció Pública per resolució de 5 de març de 2014. 
  
2.- Fixar una jornada laboral ordinària de 37.5 hores i establir, a banda dels triennis que li 
corresponguin,  una retribució de 4.256,75€ mensuals bruts, que corresponen a: 
Sou base 1.109,05 € 
C. Destí 30    968,75 € 
C. Específic 2.178,95 €  
  
3.- Notificar aquesta resolució als interessats  i donar compte al Ple en la primera sessió que 
es porti a terme. 
  
15.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix el següent informe: 
  
Mònica González Serra, Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el següent 
informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes local en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Locals 
  
Les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local des de l’1 d’abril de 2014 fins a 15 
d’abril de 2014 són els que es relacionen a continuació:  
  
Decret d’Alcaldia 453/2014, de 7 d’abril, quant a l’informe d’Intervenció 20/2014 de 3/04/2014 
sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
  
16.- Donar compte de l’escrit remès al Defensor del Poble de l’Estat sobre el 
compliment de la normativa de banderes oficials als edificis municipals.- 
  
L’alcalde llegeix el següent escrit: 
Expediente 13023970 - 14 abril 2014  
Sr. Francisco Fernández Marugán - Adjunto Primero del Defensor del Pueblo  
Paseo de Eduardo Dato, 31 - 28010 Madrid 
  



 
  
 
 
  

He recibido sus escritos en el que me da cuenta de la queja de unos presuntos vecinos sobre 
el grado de cumplimiento de la Ley 3/1981, de 6 de abril y los acuerdos municipales adoptados 
por el plenario en relación a esta cuestión.  
  
Me sorprende la preocupación que usted me traslada por el cumplimiento de esta ley. En 
cualquier caso quiero participarle que es costumbre de este municipio desde tiempo 
inmemorial, colocar las banderas en el balcón del Ayuntamiento sólo en ocasiones señaladas, y 
además, atendiendo a la naturaleza de la festividad, colocar un, dos, tres o cuatro banderas, 
según corresponda.  Esta costumbre por otra parte es muy común en los Ayuntamientos de 
nuestro país, como a buen seguro debe tener constancia de ello y hasta la fecha nunca había 
habido ninguna queja de ciudadano alguno del municipio sobre esta cuestión, que ha sido vivida 
con absoluta normalidad democrática. 
  
También he de manifestarle des el más absoluto respeto, que el tema de las banderas no ha 
sido ni es un tema que nos preocupe excesivamente ni una prioridad para el gobierno de este 
municipio; al contrario, nos preocupa y mucho la judicialización de esta cuestión que se está 
llevando a  término por parte de determinado órganos del Estado contra un sinfín de 
Ayuntamientos de Catalunya. Creo que esta actitud beligerante en un tema de esta naturaleza 
va a provocar tensiones innecesarias que poco ayudan en estos momentos. Y más cuando – 
como a usted también le debe constar, porque en todo caso en internet hay pruebas evidentes 
de ello- en muchos ayuntamientos de España tampoco ondean las banderas en la forma y 
manera que exige la ley, sino que también lo hacen de manera ocasional, y sin embargo ello no 
ha propiciado acción judicial ni requerimiento alguno. 
  
En cualquier caso, soy muy respetuoso con las competencias del plenario municipal, y no tenga 
ninguna duda de que en la próxima sesión plenaria, en el apartado de despacho de asuntos de 
la Alcaldía, daré cuenta de su correspondencia y les trasladaré su preocupación.  
  
El Ple es dona per assabentat. 
 
17.- Precs i preguntes.- 
  
A) PRECS 
  
17.1 Precs presentats pel grup municipal d’ICV  
  
1. Demanem al govern, i fem constar que és un tema que ja hem demanat diverses vegades, 
que reuneixi amb immediatesa als grups polítics municipals per posar sobre la taula el Pla 
Equipaments per conèixer i de primera ma i debatre quina és la situació que està contemplant 
el govern dels diferents equipaments arenyencs.  
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
2. Demanem al govern que revisi l'aixeta de sortida d'aigua de la font de la Plaça de Església. 
Diversos veïns i usuaris de l’espai, ens han fet saber que sovint queda enganxat el mecanisme. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
17.2 Prec presentat pel grup municipal de la CUP  
  



 
  
 
 
  

1.- Demanem que es revisi de nou la font de la Placeta, que queda enganxada i raja molt. Al ple 
de gener vam fer la mateixa demanda i entenem que es va corregir. Però torna a perdre molta 
aigua. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
2.- Demanem que quan es negociï el contracte amb el carrilet d’estiu es tingui en compte la 
proposta que vam fer la CUP respecte al fet que es creí un abonament que abarateixi el preu. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
3.- En altres plens de la legislatura ja hem demanat que s’enretiri el bufador que utilitza la 
brigada i que, com en altres viles, s’utilitzi un aspirador. Així evitaríem totes les molèsties que 
causa a les terrasses de la Riera i als arenyencs en general així com al veïnat amb el soroll. 
Com que de moment no s’ha considerat aquesta proposta, si més no els demanem que els dies 
de molta càrrega de pol·len es busquin alternatives. 
  
El regidor Sr. Almansa recull el prec. 
  
17.3 Prec presentat pel grup municipal d’ERC 
  
Preguem al govern municipal, que convoqui una reunió específica per tal de poder ordenar el 
funcionament dels plens. Com sigui que no han convocat les reunions sobre la redacció del 
nou ROM que van quedar suspeses no sabem per quin motiu, i donat que materialment no 
tenim temps d’aprovar un nou ROM abans que finalitzi aquest mandat, i atès els problemes de 
funcionament del mateix, on hi ha grups que no tenen l’oportunitat de llegir les seves 
preguntes, es fa del tot necessari i preceptiu regular el funcionament del Ple municipal amb 
urgència, per tal de donar compliment al que estableix la Llei de Bases de Règim Local. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
17.4 Prec presentat pel grup municipal del Bloc  
  
Al numero 88 de la Riera Bisbe Pol, al costat del Mercat Municipal ha finalitzat l’activitat de 
restauració que allà s’hi feia, restant la pèrgola exterior sense ús. Demanem que en aplicació de 
la normativa vigent, es retiri l’esmentada pèrgola i es recuperi de nou, com estava previst, l’ús 
de parada del mercat setmanal, restaurant la continuïtat necessària pel bon funcionament. 
  
Els  tinents d’alcalde Sr. Fontbona i Sr. Roman recullen el prec.  
  
B) PREGUNTES  
  
17.1 Preguntes presentades pel grup municipal d’ICV 
  
1. Aquests darrers dies, hem pogut veure cons de senyalització, situats a ambdós costats de la 
calçada de la riera a l’alçada del davant de l’Ajuntament i de la Plaça de l’Església. Preguntem al 
govern, quina és la finalitat d’aquesta mesura, i quins son els resultats obtinguts.  
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que els cons s’han posat per primera vegada per 
sol·licitud dels motoristes de la policia local amb la finalitat d’evitar que els vehicles es parin en 
aquesta zona on el pas de les persones que han de creuar es molt nombrós i per tant és més 



 
  
 
 
  

necessària una bona visibilitat per part dels conductors. Els vehicles que paren 
momentàniament dificulten la visibilitat i obliguen a la resta de vehicles a envair parcialment 
l’altre carril. 
  
Recordem que aquesta zona està senyalitzada perquè els vianants tinguin sempre la 
preferència, a més s’ha fet servir com a prova per valorar els resultats i estudiar la possibilitat 
de col·locar algun element físic permanent que garanteixi la seguretat i que a la vegada pugui 
complir amb l’estètica de la zona. Fins ara els resultats son molt positius.  
  
2. Atesa la preocupant situació d’atur juvenil que també afecta al nostre poble, volem 
preguntar a l’equip de govern que com és que no s’han demanat plans ocupació per a joves, 
dins el programa anomenat “Fem ocupació per a joves”, tal com han fet altres ajuntaments.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual diu que si que ho hem fet, mitjançant l’adhesió a través del 
Consell Comarcal del Maresme. Així ho hem fet tant nosaltres, com altres ajuntaments de la 
comarca amb menys de 20.000 habitants, segons em comenta la tècnica. Ens hi vam adherir a 
data 20 de Novembre de 2013 al programa. Per la difusió d’aquest programa, vam fer arribar la 
informació als joves de la borsa de treball i a joventut. Només es van interessar 2 joves 
d’Arenys, i d’aquests només 1 va anar a les sessions informatives... L’any passat van participar 2 
joves d’Arenys de Mar (són accions de formació i contractació laboral, en diferents àmbits 
(restauració, mecànica,..) que marca el Consell).  
  
Com a ajuntament, i a nivell particular, hem engegat un curs de cambrers, que vol capacitar a 
gent sense experiència prèvia, a poder estar de cambrer en un establiment d’hostaleria de la 
vila donat que en tenim quasi bé una vuitantena i la majoria busquen personal de cara a l’estiu 
vinent.  Així ens ho van notificar alguns establiments, que ens deien que tenien currículums de 
molts joves, però sense coneixements previs d’hostaleria, i per tant no els podien agafar. 
L’objectiu doncs, es el de dotar als participants dels coneixements mínims per poder accedir a 
aquest tipus d’oferta laboral que a l’estiu es més demandada.  
  
3. Volem traslladar a l’equip de govern la preocupació alguns veïns de la zona que ens han fet 
arribar, en relació a la recent remodelació de la plaça Mare Paula Montal, i és que volem saber 
si es disposa d’un informe positiu per part del cap de seguretat referent a la distància que hi ha 
entre la nova zona enjardinada i els habitatges per si es presentés una situació d'emergència i 
hagués d’accedir un camió dels bombers per exemple.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el projecte contempla el pla d'evacuació. a més és va 
fer per part de bombers de Mataró un simulacre pràctic amb camio escala . A tal efecte es va 
modificar el projecte amb la supressió d'un arbrat a la part baixa de Mare Paula. 
4. Al Registre d’entrades i sortides del mes de març, hi hem pogut veure la sol·licitud 
d’informació d’una arenyenca en relació a una possible retallada del servei de ginecologia a 
l’ABS d’Arenys. Tot i ser conscients que no és precs i preguntes d'ICV al Ple del mes d’abril 
29/04/2014 un tema de competència municipal preguntem al govern si és certa la retallada 
d’aquest servei, i si l’Ajuntament ha fet alguna acció al respecte.  
  
L’alcalde Sr. Fors diu que l’ajuntament també va rebre aquesta demanda i la regidoria després 
de parlar amb el coordinador del CAP i no saber res, vam enviar una carta a Mataró amb 
justificant de recepció quer encara no ha estat contestada 
  
5. Demanem al Govern novament quines actuacions s'han fet referent a la petició que aquest 
grup va demanar fa mesos per instar a l 'autoritat competent d'arranjar, senyalitzar per garantir 



 
  
 
 
  

la seguretat de les persones i que faciliti la mobilitat de les que volen arribar a peu des de les 
afores de la part de llevant fins al nucli urbà, com s'ha fet a la part de ponent. Ho preguntem 
novament, ja que aquesta pregunta no es va poder fer al Ple del dia 19 de març, i malgrat se’ns 
va respondre per escrit, no dona resposta clara en aquest sentit.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que es varen fer unes actuacions de protecció de la penya 
entre Canalies i el nucli urbà. Pel que fa al tram fins Canalies no em consta cap nova gestió. En 
tot cas la Sra. Quintero li ampliarà la resposta . 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que acabem de signar un conveni amb el Servei Català de 
Trànsit per millorar la seguretat viària de la vila. Aquets seria un dels punts a tractar,  
  
6. Preguntem al govern, quines mesures ha pres per evitar les molèsties que es produeixen 
cada any a l’escola Joan Maragall per aquestes dates, en motiu de dels tornejos que s’organitzen 
al camp de futbol municipal, en horari escolar i que interfereixen en l’activitat diària del centre.  
  
El regidor Sr. Almansa diu que s’ha parlat amb els organitzadors per tal de que els aficionats no 
facin servir aparells sonors a les hores de classes. Per properes vegades posarem senyalització. 
  
7.- Demanem al govern al govern d'Arenys de Mar per què no ha donat resposta a la instància 
d’aquest grup municipal de data 9 d’abril, en la que es demanava que les persones que treballin 
als col·legis electorals el dia de les eleccions del proper 25 de maig, fent tasques que fins ara 
realitzava personal de la mateixa administració local, siguin persones a l’atur de la nostra 
població.  
  
L’alcalde Sr. Fors diu que la instància no demanava cap resposta era un suggeriment o 
observació, l’endemà mateix ens vam posar en contacte amb l’ajuntament de Mataró i ens van 
enviar tota la documentació, al veure que la part proporcional de treballadors que podíem 
agafar era tan poca i portava fer cursos i més despeses vam decidir no tirar endavant aquesta 
iniciativa 
  
8. Demanem al govern quina aportació ha fet l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a la celebració 
de la Processó de Divendres Sant a la nit, i en quins conceptes. 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que 1800 euros més IVA per la il·luminació i tarima de la plaça de 
l’Església 
  
El regidor Sr. Llodrà diu que l’ajuntament ha ajudat a l’Església com ajudaria als musulmans o 
qualsevol altre creença. Entenem l’Església com una entitat els socis de la qual no paguen 
quota; i l’ajuntament dóna subvencions a entitats amb membres que sí que en paguen. Ser 
religiós no és cap malaltia, i sense cristianisme ara no tindríem algunes de les millors obres 
d’art del món.  
  
17.2 Preguntes presentades pel grup municipal de la CUP 
  
1.- En una reunió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic es va acabar 
donant el vistiplau al fet que a ca l’Estudiant, al costat de plaça, s’hi fes una obertura en forma 
de porta per accedir on hi havia un restaurant. En aquella sessió del PEPPA es va decidir que si 
finalitzava l’activitat que allà s’hi feia, es restabliria l’estat original de la façana. La CUP volem 
saber per què no s’ha fet aquesta restauració així com per què no s’ha enretirat la pèrgola que 
es va construir a la Riera i que ara no s’utilitza. 



 
  
 
 
  

 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la pèrgola es demanarà que es retiri si no demanen 
terrassa durant el mes de maig. Pel que fa a la reposició de la porta , estarem un temps 
prudencial no fos cas que hi hagi un traspàs de negoci i s’hagués de tornar a obrir. 
 
2.- La vicepresidenta del govern, la senyora Joana Ortega va trametre a tots els ajuntaments 
una carta demanant quin seria el grau d’implicació en el referèndum d’autodeterminació del 9 
de novembre. La CUP volem saber què ha respòs l’equip de govern a aquesta petició. 
L’alcalde Sr. Fors llegeix la carta que va enviar. 
  
3.- Davant de ca l’Ametller, a la Riera, al mercat dels dissabtes hi ha una parada de tovalloles i 
llençols que casualment no mostra mai la llicència distintiva que obligatòriament ha de tenir. 
D’aquest fet l’equip de govern ja en té constància doncs diferents paradistes han denunciat 
aquesta irregularitat. Però no hi ha hagut cap actuació al respecte i la parada continua en 
situació irregular i sense mostrar la llicència. Què pensa fer l’equip de govern al respecte? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que aquesta parada té una llicència temporal, que no s’ha pogut arreglar 
fins que no es convoqui un concurs, om que noms hi ha quatre sol·licituds que volen quedar-se 
al mercat i les altres tres  no s’hi ha posat mai deixem provisional aquesta i incorporarem les 
altres després del concurs 
  
4.- Quin cost ha tingut la processó de setmana santa per l’Ajuntament? 
  
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per l’alcalde amb la pregunta núm. 8 formulada pel 
grup d’ICV. 
  
5.- Què pensa fer l’equip de govern amb totes les mocions endarrerides de plens anteriors –
cal recordar que en tenim una del febrer- i amb la impossibilitat de fer els precs i preguntes de 
l’oposició? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que tal com s’ha parlat abans amb una moció, crec que quan es reuneixin 
pel ROM hem de solucionar el tema 
  
17.3 Preguntes presentades pel grup municipal d’ERC 
  
1.- En una reunió amb els clubs esportius, el regidor d’esports va exposar que en el moment 
que l’Ajuntament disposi del romanent dels anys anteriors es plantejarien la possibilitat de 
cobrir la pista esportiva de l’Institut. Donat que en aquest ple s’ha aprovat una modificació de 
crèdit vist el romanent actual, preguntem al govern municipal perquè no ha considerat oportú 
utilitzar aquest romanent per cobrir la pista de l’institut per descongestionar el pavelló tal i 
com va manifestar el regidor.  
  
El regidor Sr. Almansa diu que ara s’han utilitzat 280.000 euros pel camp de futbol, diners que 
s’han de retornar mitjançant subvenció de Diputació. Per tant, hi ha dos opcions, utilitzar 
aquests diners quan ens tornin la subvenció o posar-ho a inversions 2015. 
  
2.- Quantes llicències d’activitats de tots tipus (noves, trasllats, canvis de nom, etc) s’han 
sol·licitat en el que portem d’any i quantes d’aquestes han finalitzat amb el seu atorgament.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que hi ha 39 expedient oberts. 
  



 
  
 
 
  

3.- Quin va ser el cost total que va representar per l’Ajuntament l’organització de la processó 
de Divendres Sant? S’ha donat alguna subvenció a la parròquia o algun donatiu, per aquest o 
altre motiu?  
  
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per l’alcalde amb la pregunta núm. 8 formulada pel 
grup d’ICV. 
  
4.- En quin estat es troba la “reclamació” que va fer l’Ajuntament a l’EACAT en quant a la 
presentació fora de termini per part d’aquest ajuntament de les subvencions del FONS FEDER? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que encara no hem rebut resposta per part de la generalitat, de totes 
maneres la setmana que ve tinc reunió amb el nou director general i ens han tramés que el 
FEDER hi ha poblacions que no poden fer efectiu la seva part i que hi ha un romanent apart de 
que posteriorment vam rebre una notificació de EACAT dient que l’últim dia de portar la 
documentació efectivament durant una estona no va funcionar 
  
5.- Ens han arribat queixes d’arenyencs que estan buscant feina, dient que l’Ajuntament ha 
decidit suprimir el servei “Trobaré Feina”. Ens pot dir aquest govern, quin ha estat el motiu 
per a prescindir d’aquest servei?   
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual diu que el servei que s’ha suprimit és solament l’enllaç directe des 
de la pàgina web de l’ajuntament, a la web de trobaré feina, i que això suposava un cost de 
1800 € anuals. Des de la Regidoria es va creure oportú no continuar enllaçant directament pel 
cost que suposava i perquè no oferia cap més avantatge. Si l’usuari posa en el cercador trobaré 
feina, i busca la comarca del maresme, li sortiran les mateixes ofertes, i tanmateix en totes les 
visites de recerca de feina es recorda que tenen a la seva disposició aquesta web. 
  
17.4 Preguntes presentades pel grup municipal del Bloc 
  
1.- A finals de l’anterior mandat es va produir una sentència que condemnava a l’Ajuntament a 
pagar 1,6 milions d’euros d’indemnització pels perjudicis de catalogar dins del PEPPA una casa 
de la família Mollfulleda. Hi ha fonament jurídic per haver demanat la suspensió de l’execució 
de la sentència, en virtut de l’important perjudici que es causa a les finances municipals i 
algunes qüestions no resoltes, com el fet de que l’import  de la indemnització es va basar en la 
valoració de la part demandant i no en l’informe imparcial del pèrit judicial. Per quin motiu 
l’alcalde no ha exercit el dret a demanar la suspensió de l’execució de la sentència? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que la veritat es que quan ho hem llegit hem quedat sorpresos per la 
pregunta, ni serveis jurídics en tenen coneixement, per tant li demano que si té una nova 
informació que me la faci arribar 
  
2.- El passat mes de desembre, essent encara Regidor de Promoció Econòmica, vaig informar a 
l’alcalde i posteriorment al regidor d’Urbanisme de la conveniència de realitzar un estudi 
d’eficiència tarifaria en el subministrament elèctric dels edificis municipals, una anàlisis ràpida 
feta sobre les factures del Mercat Municipal ens indicava un potencial estalvi d’uns 400 € 
mensuals, simplement adequant la potencia contractada amb el consum real, quedi clar que no 
parlem de fer cap inversió en dispositius d’estalvi energètic, això em consta que es canalitza a 
través del Consell Comarcal. Cada dia que passa regalem diners als subministradors elèctrics, 
per quin motiu no es posa en marxa? 
  



 
  
 
 
  

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que estan previstes diferents actuacions en diversos edificis 
i en l’enllumenat públic en la línea de mica a mica anar reduint el consum . 
  
3.- La coberta de l’edifici Xifré requereix un manteniment periòdic, bàsicament de neteja i 
conservació dels embornals i canals de recollida d’aigües pluvials per evitar greus problemes de 
filtracions a causa de l’embussament de les canonades. Quan va ser la darrere intervenció?, 
Han planificat i calendaritzat aquesta necessària actuació?, en cas negatiu, per quina raó? 
 
El regidor Sr. Almansa diu que La última intervenció va ser a l’estiu mitjançant una empresa 
externa. S’ha de elaborar un pla de manteniment per fer actuacions més sovint. 
  
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 
 
 


