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L’alcalde, Sr. Fors, abans de procedir a la lectura del primer punt, proposa canviar l’ordre del
dia incorporant-hi com a primer punt la “Moció del món local a la convocatòria de consulta
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014”, i la incorporació d’un nou
punt sobre el “Projecte de renovació d’un tram de clavegueram del rial Sa Clavella”.
En relació amb el canvi d’ordre del dia, la regidora Sra. M. Belén Quintero manifesta que
s’abstindrà ja que creu que en tot cas s’hauria de llegir totes les mocions i no únicament la de
la convocatòria de la consulta.
L’alcalde sotmet a votació canviar l’ordre de la sessió incorporant com a primer punt de
l’ordre del dia la Moció del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Sotmès a votació el canvi de l’ordre del dia, aquest s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 3 vots d’ICV, 1 vot de la CUP, 1 vot d’ERC i 1
vot del Bloc Municipal
Abstencions: 2 vots del PP

A continuació l’alcalde sotmet a votació la incorporació per urgència d’un nou punt que
consisteix en el Projecte de renovació d’un tram de clavegueram del rial Sa Clavella.
Sotmesa a votació la incorporació d’un nou punt a l’ordre del dia, aquest s’aprova per
unanimitat.
L’alcalde, Sr. Fors, obre la sessió.
1.- Moció del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
L’alcalde llegeix la següent Moció:
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via
Catalana el 2013 i aquest Onze de Setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats ha
exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a en l’àmbit territorial com social i
polític perquè se sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta el Govern i al
Parlament a prendre decisions que representin la majoria dels catalans i de les catalanes.
Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius
polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius,
vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets
ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així
com en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta Llei ha estat avalada
pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca la ciutadania de
Catalunya per a la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i
que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1.
Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre
el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la realització de la consulta, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer-la possible i fent una crida a la participació.
2.
Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9
de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president
del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.
El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
El divendres passat es va aprovar una llei que per la CUP té tres aspectes centrals o importants
que fa que sigui la llei que segurament amb més orgull hem votat al Parlament.
És una llei que permet celebrar consultes a escala local, regional, sectorial o de l’àmbit de
Catalunya, que permet que els electors de més de 16 anys puguin votar. Que ho facin també
els estrangers residents a Catalunya –els comunitaris amb més d’un any i els extracomunitaris
amb més de tres anys de residència. És la primera vegada, doncs, que aquests catalans i
catalanes tindran dret a poder participar d’algun procés de decisió popular o de consulta
popular. I, a més a més, té una virtut, aquesta llei, que és que no només poden convocar
consultes el Govern o una majoria parlamentària sinó que sobretot, i sense el permís de cap
d’aquestes dues institucions, ni del Govern ni del Parlament, poden autoconvocar consultes els
ciutadans mitjançant la recollida de signatures. Per nosaltres, òbviament això és un avenç.
Sempre ho hem dit: cal fer créixer el múscul de la participació, del dret a decidir en tot allò
que ens afecta com a catalans i catalanes, com a arenyencs i arenyenques. I també és molt
important perquè estem davant d’una crisi de legitimitat democràtica gran, molt gran, que ha

obert abismes gegantins entre la població i les seves institucions, entre allò que necessita i
pensa la majoria social i allò que les institucions estan fent amb el poder polític, i cada cop és
més poc creïble que realment hi hagi cap mena de lligam entre la societat i allò que decideixen
el poders polítics, els poders econòmics.
Només hi ha un defecte en aquestes tres virtuts que té aquesta Llei: no hi poden votar els
catalans a l’exterior i que viuen a la resta de l’Estat espanyol.
De totes les lleis que s’han votat, dèiem, aquesta és l’única a la qual la CUP hi ha votat a favor i
amb orgull, conscients que ha arribat la clau o una de les claus més importants que obre molts
dels panys que volem obrir. Donar la veu a la gent no és una cosa menor. Donar la veu a la
gent i, per tant, donar-li el dret de votar sobre allò que ella mateixa proposi de votar i, per
tant, alterar el debat enllaunat de les cambres parlamentàries, el debat manipulat dels mitjans
de comunicació tantes vegades mentiders, és d’allò més important i fonamental per tenir una
societat que no només practica la democràcia com una estructura de l’Estat de dret, com una
estructura institucional, sinó que practica la democràcia com una cultura política, que és allò
que realment val, que és allò que realment és important en el concepte de democràcia.
En aquesta crisi que fa tants anys que dura, els poders públics i els poders privats, les
institucions però també els bancs, han aïllat la població de qualsevol decisió política que no
anés en la línia de garantir privilegis, de garantir l’statu quo, de garantir l’acumulació de riquesa
a costa de la misèria de la majoria. Com dèiem, s’ha produït una distància abismal entre els
representants i els representats, entre les decisions polítiques i les lleis que ens governen i les
necessitats i voluntats de la majoria social en molts aspectes. La necessitat d’expressar-se, de
recuperar sobirania, de recuperar poder de decisió i de poder parlar és ara mateix una
necessitat tan vital com el pa que mengem. En bona part de la societat en molts aspectes i en
molts temes la necessitat de poder intervenir directament en política, de poder dir que no o
que sí quan convingui malgrat a qui li pesi, és una necessitat vital, de supervivència vital per al
nostre país i per al conjunt, entenem nosaltres, de la societat.
L’Estat espanyol esgrimeix alguns arguments democràtics per oposar-se que puguem no només
aprovar aquesta llei sinó exercir-la, i exercir-la en el sentit que volem exercir-la també el 9 de
novembre. La democràcia, diuen, és el respecte a l’estat de dret, a la constitució i als tribunals.
I quin flac favor li fan al concepte de democràcia si l’utilitzen com una llosa fatídica que cau
sobre aquells que volem votar?
El poble català ha de ser capaç de decidir per ell mateix, no contra ningú, sinó perquè som
majors d’edat. Perquè volem, perquè estem convençuts que podem decidir el nostre propi
futur. Com ho han fet a Escòcia, que és el mirall impagable de l’obtusitat de l’Estat espanyol; un
mirall en negatiu, òbviament.
Que ningú s’enganyi, l’Estat espanyol té pànic que els catalans votin i decideixin lliurement.
Però la llei que es va aprovar divendres és propietat del poble de Catalunya. És un instrument
de consulta popular per donar veu a la gent per sobre o al marge de partits i interessos
particulars. El dret a decidir ja no és un argument només per als sobiranistes; la batalla per
conquerir-lo l’està situant al més profund de la cultura i les conviccions democràtiques del
poble de Catalunya. Mai més ningú podrà governar els catalans des de foscos tribunals i
quedar-se tan ample. Però tampoc mai més el poble català ha de permetre que es decideixi per
ell, ningú, ni des d’aquí ni des d’allà.
Amb questa llei hem decidit trencar el guió tants anys instal·lat i doblegar-nos a la voluntat
popular, assumint els riscos, els reptes i els perills que planteja l’Estat espanyol, que bloqueja
tota via de lliure expressió i realització de la voluntat popular. Ara caldrà, a més, seguir ferms
en la decisió presa, amb la profunda convicció que és just, que és democràtic i que hauria de
ser normal convocar els ciutadans a decidir a les urnes el seu futur polític.
A Escòcia: urnes, debat i resultats; a l’Estat espanyol, a Catalunya: tambors de guerra, fiscalies

de guàrdia, Codi penal i amenaces de supressió d’autonomies. A partir d’ara tenim una llei de
consultes populars. És la nostra, defensem-la, exercim-la. En pocs dies tindrem una
convocatòria de consulta, celebrem-la, siguem fidels al mandat democràtic. El 9 de novembre
tindrem una consulta, el 9 de novembre votarem, el 9 de novembre votarem i guanyarem la
independència!
La tinent d’alcalde Sra. Quintero, en representació del grup municipal del PP, manifesta
literalment el que segueix: En primer lloc cal denunciar l’ús partidista que es fa d’aquest
Ajuntament, per tal de donar suport a una consulta, que no cap en la vigent legalitat
democràtica.
Catalunya mai havia tingut tantes competències i tanta sobirania política com en aquests
moments.
No es tracta d’una qüestió únicament de democràcia, ja que la democràcia no s’entén sense el
respecte a les lleis amb què la mateixa democràcia ens dota.
En democràcia, i amb democràcia, les lleis es canvien, ni es desobeeixen, ni s’ignoren.
El dret a l’autodeterminació en el dret internacional és un dret de les colònies, i Catalunya ni
és, ni ha estat mai una colònia: hem estat i som una part integrant del conjunt d’Espanya.
L’aval del Consell de Garanties Estatutàries ho ha estat només pels consellers de CiU i d’ERC, i
la posició contrària dels consellers del PSC, ICV i PP. Ara, quan el PSC i el PP vam preguntar al
Consell sobre la constitucionalitat de la pregunta, no s’han volgut pronunciar, perquè saben
que la independència de Catalunya no pot ser una competència de la Generalitat, perquè
també afecta la resta d’Espanya.
Utilitzar aquesta llei per fer un referèndum d’independència vulnera l’art. 122 de l’Estatut, que
en limita l’ús a les competències de la Generalitat, però a més, la llei pretén dir que són
consultes no referendàries el que en realitat són referèndums.
És curiós com el dret a decidir, que alguns diuen que serveix per tot, pot servir per la
independència, però la mateixa llei n’impedeix l’ús per decidir sobre impostos o sobre
retallades.
Aquest grup municipal votarem que NO a aquesta proposta, però aquest no, vol dir SÍ:
Sí a la democràcia, sí a l’estat de dret i sí a la convivència; però també,
Sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa.
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: Avancem que Iniciativa s’hi adhereix i mostrem el nostre suport a la convocatòria de
la consulta del 9 de novembre per decidir lliurement el futur de Catalunya. Decidir sobre la
teva vida, sobre el teu present i futur, sobre el teu país. Perquè quan pots decidir, ja ets lliure,
triïs l’opció que triïs. Ser lliure és poder decidir.
Aquest grup , des de principi de mandat, ha donat suport a tot el procés, a tots i cadascun
dels acords, mocions iniciatives i a consultes anteriors en aquest sentit, amb el compromís de
donar ple suport a decidir en llibertat, un dret reconegut internacionalment.
Ser lliure és poder tenir una feina digna, un habitatge digne, una pensió digna, una educació i
sanitat pública i de qualitat. Som lliures si hi ha justícia social. I ser lliure és poder decidir el
futur de Catalunya, la seva relació amb l’Estat, d’igual a igual. Lliures per ser un estat federat,
independent o continuar igual, però lliures.
ICV-EUiA hem defensat sempre la llibertat i la democràcia, fins i tot en els moments més durs
de la nostra història recent, quan fer-ho implicava posar en perill la pròpia vida. Perquè estem
convençuts que la llibertat i la democràcia és el que ens permet conviure en pau tot i les
diferències entre nosaltres. I ICV-EUiA, com abans l’ENE i el PSUC, hem defensat sempre el
dret de Catalunya, com el de les altres nacions d’Espanya, a decidir el seu propi futur polític.

Defensem avui el dret a decidir de Catalunya i la consulta del 9N perquè és la manera
democràtica de resoldre el conflicte d’una majoria de la societat catalana amb l’Estat.
Només la consulta, l’expressió de la voluntat majoritària de la ciutadania, pot donar una nova
legitimitat democràtica per mantenir la situació actual, avui qüestionada, per la majoria de la
societat o per iniciar un nou camí per canviar les relacions amb l’Estat o per assolir la
independència.
Ho defensem perquè així ho demana una majoria de la societat catalana. En els darrers anys
s’ha posat de manifest de manera reiterada, en les enquestes, al carrer i a les urnes, la voluntat
àmpliament majoritària de la ciutadania de poder decidir el seu futur polític en una consulta.
Vehicular aquesta demanda legítima i massiva hauria de ser la responsabilitat de tots els partits.
Ho defensem perquè és la manera més legítima de recollir l’opinió de la ciutadania. Catalunya
és plural i diversa. Hi ha gent que ja està còmoda amb l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, n’hi
ha d’altres que aspiren a incrementar l’autogovern, i n’hi ha que voldrien que Catalunya fos un
nou Estat d’Europa. Hi ha autonomistes, federalistes, independentistes i, segurament, tantes
maneres de veure-ho com persones al nostre país. Per això creiem que, en democràcia, la
manera de resoldre les diferències no és mitjançant la imposició, sinó el diàleg i el vot.
Per nosaltres la consulta és indispensable i és insubstituïble. Votar és el camí per a la sobirania,
perquè Catalunya pugui establir lliurement les seves relacions amb l’Estat i Europa.
Per Iniciativa votar és la solució i volem una consulta amb totes les garanties i amb
reconeixement internacional. Que es pugui celebrar a tot el país sense excepcions, que
tothom pugui expressar lliurement la seva opinió i que se celebri amb plena normalitat cívica.
Catalunya ha de poder decidir el que vol amb normalitat i amb plenes garanties democràtiques.
Hem de poder parlar, debatre, deliberar, intercanviar arguments, valorar pros i contres, buscar
solucions. I finalment decidir.
La consulta del 9 N és una oportunitat per donar la veu a la ciutadania.
Avui no hi ha llibertat sense canvis profunds a Catalunya, com a Espanya i a Europa. I als
nostres ajuntaments. Volem posar fi a un model econòmic i polític que ens ha portat a la crisi
més greu que hem conegut en dècades. Volem posar l’economia al servei de les persones.
Garantir els drets socials i laborals. Fer net amb tots els casos de corrupció i impedir que es
reprodueixin. Dotar-nos de més instruments de participació perquè la gent pugui decidir. Hem
d’impulsar, amb el suport de la gran majoria social, un veritable procés constituent per canviarho tot i arreu, i per construir un país just, net i lliure.
Per tot el que he exposat, perquè reiterem que votar és la solució, perquè reivindiquem el
dret a decidir, a decidir en i sobre tot i perquè sempre hem defensat el dret a
l’autodeterminació dels pobles, Iniciativa es compromet i donarà suport a la convocatòria i
materialització de la consulta del dia 9 de novembre, una consulta que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
El regidor Sr. Ramon Vinyes, en representació del PSC, manifesta literalment el que segueix:
Val a dir que com en la majoria de mocions hi ha elements que podem estar-hi a favor i
d’altres en contra. Aquesta moció no n’és una excepció. En què estem d’acord? Doncs que
hem de votar. En què no estem d’acord? En què la pregunta sigui aquesta encadenada poc clara
i encara sense saber exactament com s’avaluarà. De fet hi ha un argument previ, i és el de
preguntar per la independència pregunta i matèria tan legítimes com ho seria preguntar i

pensar en un sentit contrari a la independència. El nostre grup ho tenim clar, cal escoltar la veu
del poble, però la nostra oferta és el federalisme i l’internacionalisme.
I torno a allò que crec que compartim majoritàriament, el nostre poble ha estat maltractat, i
no només econòmicament sinó també en l’orgull. Essent dels qui més contribuïm se’ns ha titllat
d’insolidaris s’ha impugnat l’Estatut i és habitual veure com dia a dia es lamina les
competències. En això el PP no ha ajudat gens. Tampoc alguns companys nostres que tot i ser
minoria han fet soroll. Però el cas del PP ha estat amb premeditació i mala fe, han estat els
primers creadors d’independentistes.
Val a dir que curiosament a hores d’ara encara no tenim ni publicada la Llei de consultes ni el
decret de convocatòria. Per no saber no sabem ni que dirà el tribunal constitucional de la Llei
(que pot ser que sigui plenament legal) ni què dirà sobre la pregunta concreta que aquí si que
creiem que hi veurà problemes.
La gran pena és que el que volem preguntar ha estat el de menys i ens hem perdut en el com
preguntar. Això ha estat volgut pels del No a preguntar però també pels del Sí. Els primers per
entorpir el procés i els altres per mantenir una unitat que no resisteix quan s’entra al fons de
la qüestió: com seria un futur estat? Què passarà l’endemà de les votacions? Com es viurà el
període transitori? Estarem a la Unió Europea i a l’euro? Vull dir que democràcia no és només
VOTAR. Es votar amb ple coneixement. A Escòcia des de novembre de 2012 ja se sabia que es
votaria i el país ha tingut 2 anys per a treballar-ho. I és que una consulta ha de ser clara,
transparent i confiable.
En contraposició de la moció de l’AMI el nostre grup n’ha presentat una altra amb el nostre
plantejament. Sabem que no tenim majoria, però ja sabem que democràcia també és això,
diversitat i respecte a tothom.
Què volem deixar palès amb la nostra moció?
Al PSC apostem per una reforma constitucional.
El PSC sempre actua dins de la legalitat.
A favor de la Llei de consultes populars no referendàries.
El PSC està a favor que les catalanes i els catalans decidim.
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del
vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot ERC i 1 vot Bloc Municipal
Abstencions: 4 vots del PSC
Vots en contra: 2 vots PP
2.- Aprovar les actes de les sessions anteriors, extraordinària de data 23 de juliol
de 2014, ordinària de data 23 de juliol de 2014, extraordinària de data 27 d’agost
de 2014 i extraordinària i urgent de data 9 de setembre de 2014.La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, les quals s’aproven
per unanimitat dels assistents.

3.- Renovar el nomenament d’un membre del Consell d’Administració de la Ràdio
Municipal.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial ”Ràdio
Arenys” en data 25 de març de 2014, en relació amb la pròrroga de nomenament d'un
membre del Consell d'Administració.
Vistos els articles 11 b), 29 i 26.1 dels Estatuts reguladors de l'entitat pública Ràdio Arenys,
atès que consta la conformitat de l'interessat en el nou nomenament, es proposa al Ple
l’adopció del següent
Acord:
Renovar el nomenament del senyor JOAN GARCIA GONZÁLEZ com a membre del Consell
d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Als Estatuts de l’EPE Ràdio Arenys s’especifica a l’article 11 secció A que: El Consell
d'Administració és l’òrgan que assumeix el govern, l'alta direcció i que fixa les línies d'actuació
de l'Entitat, ¡ treballa per garantir la legitimitat de la despesa pública de l’Entitat en base als
següents principis que hauran d'inspirar la seva actuació:
Perseguir la qualitat del servei. Treballar per la neutralitat periodística dels seus continguts,
respectant els principis de veracitat informativa, d'igualtat i de pluralisme.
El Bloc Municipal té raons objectives per considerar que el Consell d’Administració no està
complint els seus deures, recollits a l’esmentat article 11 dels seus Estatuts, en no respectar els
principis de veracitat informativa, d'igualtat i de pluralisme. Això ho afirmem pel fet verificable
que en una part de les intervencions del Bloc Municipal a l’espai “Tribuna Política” han estat
vetades en la publicació del corresponent resum al web de Ràdio Arenys, i diem vetades,
perquè persones de solvència contrastada de dins la casa ens han aclarit que després de les
nostres intervencions i fet rel resum escrit per publicar-ho al web, aquest finalment “s’ha
perdut”, i en tinc testimonis.
Se’ns ha recomanat que formulem una reclamació al director, entenem que no és el camí
correcte, ja que els Estatuts, a l’article 11/25, preveuen la figura del síndic o síndica,
concretament diu: Elegir el síndic o sindica de la Ràdio amb acord d’una majoria 4/5 de les
persones membres del Consell d’Administració. Al punt 26 parla de la creació del Reglament
específic del síndic o sindica. Aquest Estatuts van ser aprovats l’any 2008 i no ens consta
l’existència d’aquesta figura, la qual cosa constitueix una situació d’arbitrarietat en una Entitat
Pública.
No tenim res a dir de la persona física de la qual es proposa al Ple la pròrroga de la seva
pertinença al Consell d’Administració, però el nostre grup municipal ha decidit no pronunciarse en aquest Ple sobre un òrgan de gestió amb símptomes d’incompliment del seu mandat.
Per tot plegat, volem deixar constància d’aquests fets i ens abstindrem en la votació.
La regidora Sra. Estrada, en representació del grup municipal del PSC, manifesta el que segueix:
Sr. Acero, el Ple municipal no és el lloc per tractar aquest tema. Com sempre, vostè aprofita
per treure temes que no tenen res a veure amb el que estem tractant. Estem simplement
renovant un membre del Consell assessor de Ràdio Arenys. Intervinc perquè el director i els
membres de Ràdio Arenys no tenen veu en aquest Ple, però segur que dirien que aquest no és
el lloc per tractar el que vostè proposa. A més si vostè, al seu criteri, no està d'acord amb el
sistema d'informar de la ràdio o amb el que fan, es tan senzill com anar a parlar amb ells, com
ho hem fet altres vegades altres grups i partits. Insisteixo, aquest no és el lloc ni la forma per
tractar els temes a què ha fet referència.

Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot CUP, 3 vots d’ICV i 1 vot
ERC.
Vots d’abstenció: 1 vot del Bloc Municipal.
4.- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració per a la gestió i execució del
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna
compte d’aquesta proposta d’acord:
Vist que en data 8 de maig de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el conveni tipus de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el
Ajuntaments, l’ADF i la Federació d’ADF del Maresme, per a la gestió i l’execució del Pla
municipal de Prevenció d’incendis forestals, a la comarca del Maresme.
Vist que en data 2 de juny de 2014 la Diputació de Barcelona va presentar a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, amb núm. de RE 4728 la sol·licitud per a l’aprovació del conveni de
cooperació i col·laboració per a la gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals (d’ara en endavant PPI), vàlid per als anys 2014 a 2017.
Vist que l’art. 40.1 de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, i l’art. 17.3 del Decret 64/1995, de 7
de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals preveuen que les
entitats locals amb alt risc d’incendi forestal han de disposar d'un Pla de prevenció d'incendis
forestals per a llur àmbit territorial.
Vist que el municipi d’Arenys de Mar no es considera d’alt risc d’incendi forestal, atès que no
consta en la relació de municipis amb aquestes característiques prevista en el Decret 64/1995,
tot i així, de conformitat amb el que preveu l’art. 13.2 del Decret indicat, a les entitats a les
quals no li sigui d’aplicació el que estableix l’art. 17.3 del Decret podran redactar un pla de
prevenció d’incendis forestals per al seu àmbit territorial.
Vist el contingut del conveni que té com a objectiu establir un marc de col·laboració per a
l’execució del Pla de prevenció d’incendis forestals durant els anys 2014 a 2017. Aquest Pla es
portarà a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució.
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 31 de juliol de 2014, en relació amb la
necessitat i conveniència de la signatura de l’indicat conveni.
Vist l’informe jurídic emès per la TAG de Serveis Tècnics Urbanisme, de data 31 de juliol de
2014, en relació amb la procedència de signar el conveni.
Vist l’informe d’Intervenció de data 1 de setembre de 2014, el qual estableix que en el dia
d’avui consta aprovada pel Ple de la corporació la modificació de crèdit 9/2014 en què es recull
l’aplicació pressupostària 51 172 48902 Subvenció Federació ADF Maresme prevenció incendis
forestals per import de 400,50.-€, però que fins que no s’aprovi definitivament la modificació
de crèdit indicada que inclou l’aplicació pressupostària que ha de permetre aquesta aportació
no es podrà tramitar el conveni de referència.
Vist el que preveu l’article 52.2.g) de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i l’art.
22.2.f) de la Llei de Bases de Règim local de Catalunya, relatiu a la competència del Ple
municipal per a l’aprovació de les formes de gestió dels serveis.

Per tot el que s’ha exposat, es proposen al Ple els següents
ACORDS:
1- Aprovar el Text del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, l’Agrupació de Defensa Forestal Serralada de Montalt, la Federació d’ADF del
Maresme i la Diputació de Barcelona, per a la gestió i execució del Pla municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI), el qual s’adjunta com a annex rubricat a la present resolució.
2.- Condicionar la signatura del conveni a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit
9/2014 en què es recull l’aplicació pressupostària 51 172 48902 Subvenció Federació ADF
Maresme prevenció incendis forestals per import de 400,50.-€.
3.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
4.- Notificar els anteriors acords, als efectes escaients, a totes les parts intervinents en el
conveni.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Llegits els corresponents informes que acompanyen l’expedient, es reconeix que
l’Ajuntament d’Arenys té competències atribuïdes en matèria de prevenció i extinció
d’incendis, no obstant això el nostre municipi no es considera d’alt risc d’incendi forestal, atès
que no consta en la relació de municipis amb aquestes característiques que preveu el Decret
64/1995. Dit de forma planera, no tenim l’obligació de disposar d’un Pla d’incendis forestals,
però atès que tenim zones residencials en contacte directe amb espais forestals, es fa
recomanable disposar d’aquest Pla i aplicar-lo.
Votarem favorablement a la proposta, no obstant això no entenem el motiu pel qual se sotmet
a l’aprovació del Ple quan l’òrgan competent per decidir és l’Alcaldia, segons es desprèn de
l’informe 79/2014 d’Intervenció.
El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
Sobre aquest tema, el primer que cal dir és que la nostra vila accedeix a aquest conveni tot i
que no som un municipi d’alt risc d’incendi forestal. Ni ho som ara ni ho hem estat en el
passat. El que sí que és cert, però, és que tot i haver perdut massa forestal, el risc d’incendi és
molt més elevat ara que abans.
Fa quaranta i cinquanta anys hi havia una ordenació molt més racional del territori, on hi havia
unes mesures, els camps de conreus, hortes i vinyes que frenaven qualsevol propagació del foc.
Ara, tristament, aquests tallafocs s’han perdut i moltes àrees habitades, com són les
urbanitzacions, han esdevingut zones d’alt perill forestal. Un autèntic polvorí. I a corre-cuita
hem de fer plans, que ja ens semblen bé, però que ens podíem haver estalviat en un altre
model de planificació i ordenació territorial.
I com fa quaranta i cinquanta anys, qui fa aquesta feina per reduir les causes dels incendis,
limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció, doncs qui fa aquesta feina són persones voluntàries
a qui cal agrair la seva tasca. Abans eren els pagesos els qui feien aquesta feina, i ara són les
Associacions de Defensa Forestal. Felicitem i agraïm aquest voluntarisme social que, de fet, és
l’única manera d’entendre que l’aportació anual de la Diputació sigui tan minsa: 2.270 euros
l’any ens sembla una aportació molt pobra per tot el que cal fer.
Amb tot, valorem enormement la feina de les ADFs i pensem que aquestes aportacions
ajudaran a fer millor la seva tasca.

El sentit del vot de la CUP en aquest punt serà afirmatiu.
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: Des d’ICV donem suport a aquesta proposta d’acord. I és que creiem que aquest Pla
municipal d’incendis forestals es fa del tot necessari, no només pel que suposa explícitament de
disminuir el risc d’incendis sinó també per la conservació del nostre entorn paisatgístic i en
especial dels nostres rials.
En aquest sentit volem agrair la feina de l’Agrupació de Defensa Forestal Serralada de Montalt i
de la Federació d’ADF del Maresme que sovint és poc coneguda i reconeguda pels arenyencs.
Considerem que aquests diners que posarem en aquest Pla són una bona inversió per a la
recuperació i conservació de diferents espais del nostre poble i per evitar danys majors en cas
d’incendi forestal.
Per tot això votarem a favor, com hem dit, d’aquesta proposta.
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el
que segueix: Les ADF són organismes format per persones voluntàries que amb el seu esforç i
voluntat ajuden a mantenir els espais forestals en una situació controlada per fer front al risc
d’incendis forestals. A Arenys tenim la sort de tenir un grup d’agents de defensa forestal que
fan molta feina de neteja de marges i dels perímetres de les zones boscoses. Des d’ERC ens
felicitem que per fi s’hagi plasmat la feina dels ADF en un conveni entre l’Ajuntament, la
Diputació de Barcelona i els ADF de la Serralada de Montalt i la Federació d’ADF del
Maresme, als quals des d’aquí aprofito per agrair la gran tasca que han dut a terme tots aquests
anys. Així, amb la signatura d’aquest conveni, tindrem un Pla municipal d’incendis forestals vàlid
per als anys 2014-2017, que ens farà la vida més tranquil·la en l’àmbit mediambiental i de
possibles incendis forestals.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5.- Prorrogar contracte amb l’Associació Escola de Música per al període 20142015.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 24 d’octubre de 2000, es va acordar adjudicar la
gestió del servei públic d’escola de música a favor de l’Associació Escola de Musica d’Arenys de
Mar, i es va formalitzar el corresponent contracte en data primer de desembre de 2000.
En la clàusula IV del plec regulador del procediment de licitació, que forma part del contracte
signat, s’estableix una duració inicial del concert per cinc anys, termini que és susceptible de
pròrroga fins a una durada màxima total de 25 anys.
Atès que el contracte esmentat va ser objecte d’una sisena pròrroga per un termini d’1 any,
termini que va finir el passat 30 de juny, data en què va finalitzar el curs lectiu de l’escola.
Atès que actualment es desconeix quin haurà de ser el finançament de l’Escola, ja que la
subvenció atorgada per la Generalitat per alumne, si ja es va veure reduïda en el curs
2011/2012, ara es desconeix si serà eliminada, fet que obliga a replantejar-ne el cost que pot
assumir l’Ajuntament per complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària, però que això
no obstant és voluntat municipal donar continuïtat a la prestació d’aquest servei.

Vist l’informe d’Intervenció en relació amb l’existència de consignació pressupostària adequada
i suficient per satisfer la despesa prevista per a la gestió del servei durant el termini de
pròrroga d’un any, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1. Prorrogar al contracte formalitzat entre l’Ajuntament i l’Associació Escola de Musica
d’Arenys de Mar, per la gestió, en règim de concert, del servei públic d’escola de música.
2.- Aquesta pròrroga tindrà una durada d’un any, a partir del 1r de juliol de 2014, i finalitzarà
el 30 de juny de 2015, termini durant el qual s’ha de procedir a l’estudi tècnic i econòmic en
relació amb la possibilitat i/o conveniència de procedir a una nova pròrroga.
3. Publicar el present acord al BOP als efectes de publicitat que estableix l’art. 271.4 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis
dels ens locals.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: L’Escola de Música no és un servei bàsic d’obligada prestació municipal i segons la Llei
d’estabilitat pressupostaria dels ens locals, un dèficit excessiu en el còmput total dels serveis
no obligatoris municipals pot comportar la imposició de disposar d’un Pla de viabilitat per a
l’economia municipal i severes restriccions, i l’Ajuntament pot ser requerit a tancar aquests
serveis no obligatoris i deficitaris.
És per això que el punt 2 dels acords proposats diu: Aquesta pròrroga tindrà una durada d'un
any, a partir del 1r de juliol de 2014 i finalitzarà el 30 de juny de 2015, termini durant el qual
s'ha de procedir a l'estudi tècnic i econòmic en relació amb la possibilitat o conveniència
de procedir a una nova pròrroga.
A banda d’aquestes raons financeres imposades per l’Estat, des del BLOC considerem que els
estudis de la viabilitat i gestió econòmica dels serveis municipals s’han de fer sempre i no
només quan ens escanyen la subvenció, com és el cas.
A pregunta d’aquest regidor a la Comissió Informativa sobre si han fet estudis econòmics amb
anterioritat, la resposta ha estat negativa. No n’hi ha prou que existeixi consignació al
Pressupost municipal per atendre la despesa, sinó que s’ha de fiscalitzar l’ús que se’n fa i
comptar amb estudis independents que ens donin la confiança que s’estan optimitzant els
recursos públics.
Això ho estem dient des del començament de la legislatura.
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el
que segueix: A hores d’ara Catalunya fa una aportació dels seus ingressos a Espanya que suposa
un 8,5% del seu PIB. A Europa, concretament a Alemanya, consideren que fer aportacions
de més d’un 4% és insostenible, cosa que fa que el govern de la Generalitat s’hagi vist abocat a
retallar serveis bàsics com la sanitat i l’educació. Pel que la nostra societat ara reclama poder
decidir per nosaltres mateixos i fer una consulta per saber si el poble de Catalunya vol ser
independent i per tant gestionar els seus recursos com qualsevol altre estat del món.
Si assolim aquesta fita, si la majoria de la ciutadania decideix que Catalunya sigui un estat,
podrem decidir en què invertim els nostres ingressos i ERC com a partit republicà sempre
defensarà l’estat del benestar, per assolir una societat més justa.
Des de la nostra humil posició proposem que des de ara mateix, no es retalli més en educació
i sanitat, pilars bàsics per al nostre benestar, i que es retallin per exemple 4.500 milions
d’euros per disminuir en 1/6 part el que Espanya es gasta en compra d’armament, o bé que el
Govern espanyol tanqui ministeris que no tenen competències o bé que l’Estat ens torni
immediatament la ½ del 8.500 milions d’euros que ens deu des de l’aprovació del nostre
escurçat Estatut de 2006.

Però fins que això no passi, l’Ajuntament dins de les seves possibilitats ha d’arribar allà on no
arriba el Govern de la Generalitat, apostant per mantenir la cultura del nostre país, intentant
que els nostres infants s’eduquin també en l’art de la música, i que cadascun dels nostres petits
arenyencs pugui gaudir dels beneficis de la música, que tant ajuda des d’un punt de vista de
creixement personal, intel·lectual i emocional.
Per tot això, ERC votarà a favor d’aquesta pròrroga.
El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
en un ple anterior parlant de la prestació del servei d’ensenyament a l’escola de música, a la
CUP vam dir que caldria, des d’aquell mateix moment, fer propostes sobre el futur d’aquest
servei públic. I això ho dèiem perquè és ben sabut que la Generalitat havia tancat l’aixeta a les
subvencions que el servei rebia. La subvenció, de 80.000 euros, no era gens menyspreable i de
tenir-la a no tenir-la implica tota una sèrie de modificacions amb conseqüències clares per a
l’usuari. I, a banda, aquí cal afegir-hi el cost que té per a l’Ajuntament i que per a aquest 2014
es xifra en 272.000 euros.
Però s’ha posat fil a l’agulla per no perdre un llençol a cada bugada. L’associació Escola de
Música d’Arenys de Mar, plantant cara a les conseqüències de les retallades en cultura i
educació, ha fet un canvi de rumb pedagògic i està fent un esforç clar per mantenir la qualitat
del servei i pensem que cal felicitar-los per la capacitat d’adaptació a la duresa de la situació
econòmica actual. I, alhora, l’Ajuntament també fa un esforç, ja que queda clar que sense la
contribució municipal, el servei no rutllaria.
I per acabar, i com hem dit altres vegades, amb imaginació i cooperació el servei és del tot
viable i esperem poder-ne disposar durant molt de temps.
El sentit del vot de la CUP en aquest punt serà afirmatiu.
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: Un any més, i amb retard, es porta a Ple una pròrroga del servei públic de l’Escola
Municipal de Música.
Els avancem que Iniciativa votarà favorablement a aquesta proposta d’acord, que ja és la sisena,
com està fent sempre que es porta a Ple. I ho farà novament pels motius que manifestem cada
vegada que es va prorrogant el servei i als quals ens remetem un cop més.
Ens reiterem, i no ens cansarem de fer-ho un cop més, a denunciar la reducció i la previsible
supressió de la subvenció que aporta la Generalitat de Catalunya i el govern de CIU a les
escoles municipals de música, les retallades que any rere any i amb caràcter retroactiu, han
anant aplicant als serveis públics i a l’educació pública. Unes retallades que afecten i
perjudiquen els municipis, generen precarietat, desigualtat, i afecten seriosament les condicions
laborals dels docents, els drets dels alumnes i la qualitat de l’ensenyament.
Un any més, una prorroga més, el govern porta a Ple una mateixa proposta d’acord, que no
varia cap línia, només la durada de la nova pròrroga, i que fins i tot no s’ha fet quan tocava.
Ja ha passat un any des que es va aprovar la darrera pròrroga i desconeixem si s’ha procedit a
fer l’estudi tècnic i econòmic a què es va comprometre aquest consistori en data 24 d’abril de
2013 per garantir-ne la viabilitat.
Iniciativa ha demanat en moltes ocasions, i fins i tot es va aprovar una moció presentada i
aprovada, en què s’acordava la possibilitat d’aplicar la tarifació social, de poder aplicar preus
socials, i no només en aquest servei municipal sinó també en tots els que sigui possible, per tal

de garantir que estiguin a l’abast de tothom. Aquesta proposta no ha obtingut resposta ni s’ha
impulsat en cap dels diferents serveis municipals de la nostra vila.
Seguirem reclamant, doncs, una vegada més la tarifació social, també la comissió constituïda
però molt poc activa -per no dir inoperant- aprovada pel Ple municipal gràcies també a una
moció presentada pel nostre grup, i a la qual, aprofitant aquesta intervenció, tornem a
demanar al govern que doni continuïtat, peri intentar que, com a mínim aquest sigui un dels
serveis susceptibles d’aplicar-hi aquest tipus de taxes que permetin l’accés als serveis públics,
especialment de les persones i famílies amb nivells salarials baixos i mitjans, i que facilitin la
cohesió social en l’ensenyament musical a la nostra vila.
No n'hi ha prou de tenir equipaments i serveis públics suficients: cal que aquests siguin
accessibles a tothom, aquest és un dels nostres principis, amb el qual estem fermament
compromesos.
El nostre grup manifesta novament el suport tant a l’equip directiu de l’escola com a tot l’equip
docent, en la seva lluita i defensa per la continuïtat com a escola amb 30 anys de funcionament,
i volem agrair l’esforç continuat que suposa, especialment aquests darrers anys, l’aposta i
treball perquè el seu projecte educatiu perduri, adaptant el seu pressupost, garantint la
qualitat de les seves prestacions i adaptant-se a les necessitats actuals perquè sigui més
sostenible en l’aspecte econòmic.
Amb tot, volem seguir oferint la nostra proposta de col·laboració en el procés que calgui per
tenir el nou plec de clàusules que ha de regir el servei d’Escola de Música, i que no calgui una
nova pròrroga del servei.
Com ja hem avançat amb anterioritat, el sentit del nostre vot serà favorable, per no deixar en
fals el servei que ofereix l’Escola Municipal de Música.
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu: Proposem prorrogar per un any el contracte amb l'associació
de música. De fet ja fa diversos anys que el prorroguem, però la situació de crisi fa que siguem
cautelosos i no iniciem una nova licitació.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot CUP, 3 vots d’ICV i 1 vot
ERC
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal
6.- Aprovar el compte general del 2013.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte d’aquesta
proposta d’acord:
En l’exercici 2014 s’ha format el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar referent a
l’exercici 2013, d’acord amb allò que preceptua l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, mostrant la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
Vist l’informe d’Intervenció 10/2014 de 12 de febrer de 2014, relatiu a la Liquidació del
Pressupost de 2013 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’informe d’Intervenció 63/2014.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013, que inclouen tant els referents a
l’Ajuntament com els de l’empresa pública empresarial Ràdio Arenys, es van sotmetre a
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en

data 30 de juliol de 2014. Exposat el Compte General al públic en el Butlletí Oficial de la
Província de 7 d’agost de 2014, pel període reglamentari, no s’hi varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
D’acord amb els articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb la tramitació i el contingut, es
proposa al Ple l’adopció dels següent
Acord:
1.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013, corresponent a l’Ajuntament i a l’entitat
pública empresarial Ràdio Arenys, que s’adjunta com a Annex, integrat pels següents estats:
*en relació amb l’Ajuntament:
Balanç
Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial
Estat de Liquidació del Pressupost
Memòria
amb la següent documentació complementària:
Acta d’arqueig
Notes o certificacions de saldos bancaris
*en relació amb l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys:
Balanç
Compte del Resultat Econòmic – Patrimonial
Memòria
Estat de canvis en el patrimoni net
2.- Aplicar al compte de Patrimoni, si s’escau, el saldo inicial del compte de Resultats
d’exercicis anteriors.
3.- En virtut del que disposa l’article 220.4 del TRHL, que es tingui per presentat i per
examinat l’informe de control financer realitzat per la Intervenció municipal sobre els comptes
anuals tancats a 31 de desembre de 2013 de l’entitat pública empresarial Ràdio Arenys.
4.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
esmentats en la seva part expositiva.
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: Des del grup municipal d’ICV només volem intervenir per agrair la feina feta pels
tècnics en el tancament d’aquests comptes i la facilitat que ens han donat per poder-los
consultar i resoldre les nostres qüestions.
Pensem que en propers exercicis cal tenir molt en compte les recomanacions que fa l'empresa
auditora Faura i Casas sobre el tancament d'exercici de l'Empresa Pública Ràdio Arenys.
Votarem a favor d’aquest punt, entenent que un tema és l'aprovació del pressupost, al qual
nosaltres no vam donar el vistiplau, i l’altre la liquidació tècnica i legal d’aquest.

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

7.- Modificar l’enquadrament orgànic i funcional de diversos llocs de treball.- El
tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
Atès que durant aquests darrers anys s’ha anat produint un desplegament de l’estructura
organitzativa i unes modificacions de les relacions de Llocs de Treball sense un organigrama
previ adient a les necessitats actuals i a la disponibilitat dels recursos, cosa que ha provocat una
dificultat en la gestió local i de governança de la corporació.
Atesa la conveniència de procedir a l’aprovació d’un organigrama municipal que indiqui els llocs
de treball existents, la seva dependència jeràrquica, la coherència amb els nivells obtinguts, el
nom dels llocs de treball en relació amb els serveis on s’ubiquen, evitant l’existència de llocs de
treball amb un únic lloc de treball a sota seu, així com reflectir el dimensionament de les
unitats en funció de les càrregues de treball real.
Atès que mentre no es procedeixi a l’aprovació de l’organigrama és necessari que les
modificacions referides siguin traslladades a l’organització actual als efectes de poder continuar
prestant els serveis municipals de forma eficient.
Vistes les competències que l’article 53.1 h) i i) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueix a l’alcalde, així com les
que l’article 52.2 j) atribueix al Ple en matèria de personal, entenent que l’aplicació d’aquest
instrument organitzatiu pot afectar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, es
proposa al Ple l’adopció del següent
Acord:
1.- Ratificar, sense perjudici d’una eventual i futura modificació de la relació de llocs de treball,
els decrets municipals de dates 19 i 25 de juny de 2014, pels quals es designa el coordinador
municipal d’emergències, protecció civil i riscos com a responsable del contracte de prestació
del servei de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals i es trasllada la gestió de la
nòmina a la intervenció municipal amb efectes comptadors des de l’1de juliol de 2014.
2.- Modificar l’enquadrament orgànic i funcional dels llocs de treball següents:
Denominació del lloc: Coordinador local d’emergències, protecció civil i riscos.
Àrea/Departament: Urbanisme, Obres i Serveis Públics/Territori.
Denominació del lloc: Tècnic mitjà d’Informàtica
Àrea/Departament: Serveis Generals/Secretaria
Denominació del lloc: Tècnic auxiliar d’Informàtica
Àrea/Departament: Serveis Generals/Secretaria
Denominació del lloc: Coordinador de l’OAC
Àrea/Departament: Serveis Generals/Secretaria
Denominació del lloc: Administratiu de l’OAC

Àrea/Departament: Serveis Generals/Secretaria
Denominació del lloc: Recepcionista de l’OAC
Àrea/Departament: Serveis Generals/Secretaria
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: A l’enunciat de la proposta d’acord diu que: “...unes modificacions de les relacions de
Llocs de Treball sense un organigrama previ adient a les necessitats actuals i a la disponibilitat
dels recursos, cosa que ha provocat una dificultat en la gestió local i de governança de la
corporació.”
El nostre grup no està d’acord amb aquesta afirmació i explicarem el perquè.
L’organigrama previ preveia que determinades funcions (les que són objecte d’aquesta
proposta d’acord) estiguessin adscrites a l’àrea de Recursos Humans, amb un criteri lògic i
empíric, però sembla que el rendiment de la responsable d’aquest Departament no és l’òptim a
jutjar pels fets i comentaris.
Atès que aquesta disfunció provoca dificultats en la gestió local i de governança de la
corporació, es decideix restar funcions d’aquest Departament i assignar-les a altres, procedint
de facto a un buidatge funcional de l’Àrea de Recursos Humans.
El nostre grup entén que si hi ha evidències d’una disfunció o un rendiment inapropiat el que
cal fer és analitzar-ho i donar-hi solució perquè funcioni adequadament.
D’altra banda, amb aquesta “deslocalització” funcional s’ha demostrat que les tasques poden
ser absorbides per altre personal o departaments i la pregunta és: per què hem de mantenir
l’alt cost d’una àrea reduïda a la mínima expressió? Des de fa uns anys està pendent sine die
aplicar la Valoració dels Llocs de Treball, la raó que s’addueix és que no es pot incrementar la
massa salarial. En una empresa ja s’hauria amortitzat una plaça que està inoperant o
minimitzada i aplicat l’estalvi a la Valoració dels Llocs de Treball.
Per què mantenen aquestes ineficiències i contradiccions? Son conscients que a més de
perjudicar l’erari públic també estan perjudicant indirectament la titular de la plaça impedint el
seu desenvolupament professional?
Per tot l’ exposat el vot del BLOC MUNICIPAL serà negatiu a la proposta.
La regidora Sra. Moreno, en representació d’ERC, manifesta literalment el que segueix: Fa pocs
mesos, el govern municipal ens va plantejar la possibilitat d’aprovar un organigrama municipal,
del qual, però, no vàrem poder parlar fins la setmana passada en la comissió informativa del
Ple. El regidor Vinyes, ens va presentar de nou un organigrama per aprovar, en realitat per
resoldre una problemàtica puntual, però prou important de funcionament de l’estructura
organitzativa de l’Ajuntament. Des d’ERC enteníem la problemàtica, però consideràvem que no
era necessari aprovar un organigrama per solucionar un problema que no afecta a tots els
funcionaris, més a vuit mesos vista d’un canvi de govern i més quan a nivell laboral
l’Ajuntament encara ha d’aplicar una valoració de llocs de treball. La majoria dels grups vam
convenir que seria més assenyat fer les modificacions necessàries i deixar per més endavant
una modificació tan important de la plantilla.
Som coneixedors que actualment hi ha un problema en un dels departaments de l’Ajuntament.
Un problema que s’ha de resoldre amb valentia i audàcia, però sobretot respecte al qual s’ha
de prendre una solució que no perjudiqui en cap mesura l’Ajuntament. Des d’aquí els emplaço
a parlar-ne per entre tots fer front a una situació no volguda per ningú. S’ha de fer front als
problemes i no aparcar-los o dissimular-los, pel bé del nostre Ajuntament.

Per això, ens abstindrem en aquesta votació, ja que nosaltres hauríem preferit solucionar
aquest problema des de l’arrel, encarant-lo i buscant la millor solució per a totes les parts,
però sobretot, per a l’Ajuntament.
El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
La CUP, respecte al punt que es porta a votació, volem comentar una sèrie d’aspectes: El
primer és aclarir que el que estem fent és portar a aprovació el suport, o no, a uns decrets
d’Alcaldia; això és: es va decretar desposseir un departament de les tasques i dels
corresponents funcionaris que les executen, i, doncs, passar les tasques de l’àrea de nòmines
de Recursos Humans a Serveis Econòmics; això d’una banda, i de l’altra, també des de
Recursos Humans passar a Secretaria l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i els tècnics informàtics.
Per tant, a ningú se li escapa que Recursos Humans és una àrea que no acaba de funcionar del
tot bé o que, si més no, pot funcionar millor. I nosaltres com a electes tenim l’encomanda de
racionalitzar els recursos i fer més eficient l’engranatge municipal. I, si cal, aclarir per què
certes tasques assignades no s’han fet quan tocaven o com calia, d’on s’haurà de depurar
responsabilitats i utilitzar els recursos que tenim a l’abast i, si es creu necessari, caldrà obrir un
expedient si s’aclareix que no hi ha hagut la competència que requereix la plaça.
I, tot i que la modificació és una decisió política, entenem que seria bo comunicar la decisió a
l’Intercomitè de treballadors.
Amb tot, a la CUP n’entenem la necessitat, al capdavall si una cosa no funciona s’ha de canviar,
però pensem que potser el que no funciona no és l’organigrama sinó les persones concretes
assignades a les tasques i és aquí on pensem que s’hauria hagut d’actuar.
A banda del suara exposat, respecte al Decret amb data 19 de juny pel qual es designa el
coordinador municipal d’emergències, protecció civil i riscos, compartim la designació de la
persona a bastament contrastada i capacitada.
Així, tot i semblar-nos molt encertada la designació del coordinador municipal d’emergències,
protecció civil i riscos, no compartim que no s’actuï i es prenguin mesures cap a qui no fa la
feina correctament –és allò de la racionalització que dèiem abans. És per aquest motiu, i
perquè en cap moment obstaculitzarem la designació del coordinador, que el sentit del nostre
vot en aquest punt serà l’abstenció.
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: En primer lloc el grup municipal d'Iniciativa volem expressar que valorem altament que
l'equip de govern hagi retirat de l'ordre del dia l'organigrama que en un principi ens havia
presentat a la reunió amb tots els grups municipals per posar sobre la taula la proposta que
ens feien, i que avui es pretenia portar al Ple.
Al nostre entendre no era lògic que es portés a aquestes altures de mandat, ni en les
condicions en què es feia, que no podíem compartir per les seves mancances, greuges, i temes
que no quedaven solucionats, i sense que hi hagués hagut una negociació amb els representants
dels treballadors.
Habitualment el Ple dels pressuposts serveix per aprovar també la relació de llocs de treball
com també els canvis a l'organigrama, i aquest 2014, volem recordar que només es va portar a
aprovació el pressupost per a aquest any.
La situació, però, és la que és, i a hores d'ara crec que tots som conscients que tenim un
problema greu i de difícil solució a l'Àrea de Recursos Humans d'aquest Ajuntament, i que de

forma col·lateral està afectant també els serveis i llocs de treball que en depenen, així com el
funcionament normalitzat de l'Ajuntament.
Per aquest motiu, la solució proposada per sortir del pas d'aquesta situació anòmala, tot i que
probablement no sigui la ideal, fins que no es pugui solucionar el problema concret existent a
l'àrea esmentada, hi dóna sortida amb l'adscripció orgànica de certs llocs de treball a l'Àrea
d'Administració i Secretaria per no deixar-los sense dependència tècnica directa.
És el cas del lloc de treball de nòmines, del personal de l'OAC, o dels llocs d'informàtica.
També veiem amb bons ulls l'adscripció del coordinador local d'emergències, protecció civil, i
riscos al Departament de Territori, atès que hi ha una vinculació molt important de la seva
feina amb l'elaboració de plans d'autoprotecció d'equipaments públics, d'actes concorreguts,
com també en els assumptes de plans d'emergència, de riscos laborals i de salut en l’àmbit
general, que cal treballar de forma integrada amb aquest Departament.
Creiem, doncs, que en un exercici de responsabilitat, votarem afirmativament a la proposta,
com també mostrarem de nou la nostra predisposició a parlar tant com calgui, i resoldre de
forma consensuada els temes que en aquest moment afecten el Departament de Recursos
Humans i l'Ajuntament globalment. Entenem que en aquests moments no es tracta de crear
«regnes de Taifes», sinó de solucionar temes que couen, i que poden perjudicar el treball del
personal d'aquest Ajuntament.
Una vegada més també reiterem el nostre desig de posar sobre la taula totes les parts
implicades, govern, oposició, treballadors i la valoració dels llocs de treball, perquè creiem que
és important que sigui d'aquesta manera.
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: Calen determinades actuacions a l'àrea de Recursos
Humans i més en aquests moments que la responsable està de baixa. Inicialment s'havia pensat
en un organigrama nou, però, després de parlar-ne amb els grups i pensant que això ens dóna
més agilitat s'ha decidit modificar l'enquadrament. Depenent de com es desenvolupin les
circumstàncies es pot tornar a dur alguna modificació en aquests enquadraments, que en
aquests moments són assignar el personal de l'OAC i informàtica a Secretaria i la gestió de les
nòmines a Hisenda.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 3 vots d’ICV
Vots d’abstenció: 1 vot CUP i 1 vot d’ERC
Vots en contra: 1 vot Bloc Municipal

8.- Projecte de renovació d’un tram de clavegueram del rial de Sa Clavella. El tinent
d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
Vist el Projecte de renovació d’un tram de clavegueram del rial de Sa Clavella, redactat pels
Serveis Tècnics municipals, expedient núm. 2014/12, el qual fixa un pressupost d’execució
material de 134.138,50.-€, i un pressupost d’execució per contracte de 193.146,03 .-€ (IVA al
tipus del 21% inclòs).
Vist que l’objecte de l’indicat projecte és definir les obres necessàries per a la renovació de la
xarxa de clavegueram públic i la posterior pavimentació d’un tram del rial de Sa Clavella dins

l’àmbit d’actuació de la xarxa de sanejament situada al rial de Sa Clavella, entre la riera del
Bisbe Pol i el Pas Sota Estudi, i entre el carrer Escolàpies i Frederic Marés.
Vist que, tal com es disposa en la memòria de l’indicat projecte, fa uns mesos que se
succeeixen diversos episodis d’embussos al rial Sa Clavella i en les inspeccions realitzades s’ha
comprovat el mal estat de la xarxa de clavegueram. Un dels últims embussos, el passat mes
d’agost de 2014, va causar el col·lapse i la ruptura total del clavegueram entre el pas sota
estudi i el carrer Escolàpies. Aquests fets han produït, que per petites pluges, diversos
habitatges s’inundin, i un altre col·lapse produiria un nou trencament. Aquests motius són els
que fonamenten l’interès públic i la urgència de l’execució de l’obra.
Vist l'informe emès per la TAG d’Urbanisme, de data 17 de setembre de 2014, en relació amb
el contingut del projecte i el tràmit per a la seva aprovació, en el qual es considera oportuna,
atesos els fets exposats en la memòria del projecte, l’aplicació de la tramitació d’urgència en el
procediment d’aprovació, a l’empara del que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992 de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vist el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei d'obra pública de 4 de juliol de 2007, en
relació amb el contingut i tràmit dels projectes i en concordança amb allò que disposa l'article
235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril), així com el que disposa l’art. 123 del Text refós de la llei de contractes del
sector públic (R.D. legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), això és: la memòria, pressupost de
realització, el plec de prescripcions tècniques, els plànols de conjunt i de detall de l'obra, i
l’Estudi bàsic de seguretat i salut.
Vist que els béns afectats són exclusivament béns de domini públic municipal, de conformitat
amb l’inventari de béns rectificat i actualitzat, aprovat pel Ple municipal el 17 de desembre de
2008, atès que afecta, tal com s’observa en els plànols i s’indica en la memòria del projecte, un
tram del rial de Sa Clavella, entre la riera Bisbe Pol i el Pas Sota Estudi, i entre el carrer
Escolàpies i Frederic Marès.
Vist el que disposa l'article 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995), en relació amb el procediment, les competències i la publicació dels
projectes d'obra pública ordinària.
Vist el que estableix l'article 38 del Decret 179/1995, que regula la competència per a
l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries, i tenint en compte el pressupost d'execució per
contracte que fixa el projecte, que ascendeix a l'import de 193.146,03.-€ (IVA al tipus del 21%
inclòs), import que no supera el 10% dels ingressos ordinaris del pressupost municipal, la
competència per a l'aprovació del projecte correspon a l'alcalde, segons disposa l’article
21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i l'art. 53.1 apartats o) i p) de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, sempre que estigui previst en el pressupost.
Vist que en data 12 de setembre de 2014 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la
subvenció, dins la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, per a l’execució de
l’obra indicada, per import de 193.146,03.-€, i que actualment es troba pendent el seu
atorgament.
Vist que l’obra no consta prevista en el pressupost, de conformitat amb el que preveuen l’art.
22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’art. 52.2.o) 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, és competència del Ple l’aprovació del projecte d’obra ordinària de
referència, al qual es proposa l’adopció del següent

ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’obra local ordinària “Projecte de renovació d’un
tram de clavegueram del rial de Sa Clavella”, redactat pels Serveis Tècnics municipals,
expedient núm. 2014/12, el qual fixa un pressupost d’execució material de 134.138,50.-€, i un
pressupost d’execució per contracte de 193.146,03 .-€ (IVA al tipus del 21% inclòs).
Segon.- Aprovar, de conformitat amb el que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992 de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, la tramitació
d’urgència del procediment per a l’aprovació del projecte d’obra local ordinària, que preveuen
els articles 37 i 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995),
cosa que suposarà la reducció dels terminis establerts a la meitat.
Tercer.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de quinze dies comptats des de l’endemà
de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina web municipal, a l’objecte que
qualsevol interessat pugui examinar-lo i, si escau, pugui presentar al·legacions. Transcorregut el
termini indicat sense que es presenti cap al·legació, es produirà automàticament la seva
aprovació definitiva, sens perjudici de la publicació de l'acord conforme al que disposa l'article
38.2 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.

El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: És pública i notòria la necessitat de fer una actuació efectiva al rial de Sa Clavella, hi
estem totalment d’acord.
Ara bé, es pretén aprovar un projecte que desconeixem i, per tant, no podem valorar si
s’ajusta o no a les necessitats del rial de Sa Clavella. Per altra banda no està clar el seu
finançament, ja que depèn d’una subvenció sol·licitada i pendent d’aprovació (o no).
No ens podem pronunciar sobre quelcom que no coneixem i en conseqüència ens abstindrem.
El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
A la CUP, sobre aquest punt, ja avancem que hi votarem a favor. Coneixem el tema perquè a
petició d’un grup de veïns afectats per les darreres pluges, ens hi hem reunit i hem escoltat de
primera mà les seves inquietuds i demandes. De fet, si el punt no hagués entrat per urgència, ja
teníem tota una bateria de preguntes sobre això per aclarir. Algunes, a tall d’exemple, eren el
fet de saber quin tècnic o àrea és l’encarregat del clavegueram municipal. Diem això perquè als
veïns afectats del rial Sa clavella no se’ls va saber respondre: ni la Policia ni la Brigada, els quals,
com a única solució els van cedir, amablement, això sí, un pic per si calia aixecar la tapa. Una
altra pregunta, atès que després de la primera inundació d’habitatges una cuba d’un servei
privat va anar a desaiguar els registres de clavegueram, doncs volíem saber si l’Ajuntament
havia demanat algun informe sobre l’actuació de la cuba i, si era el cas, de l’estat del
clavegueram.
Aquestes, i altres preguntes, eren les que hauríem fet avui. Amb resposta o sense, el que sí és
evident és que l’obra, per la seva urgència, entre altres coses perquè som a la tardor, doncs
l’obra tira endavant. Ara només cal que la feina es faci bé i que la canalització de l’aigua com
més avall vagi més s’eixampli, i no a l’inrevés. I també serà una oportunitat per corregir l’obra
que s’hi va fer no fa més d’un mes i mig, i en la qual es va peraltar la calçada, que en el fons és
un rial, doncs es va peraltar la calçada cap allà on la vorera és més baixa. I el resultat, ja se’l

poden imaginar. L’aigua tenia més via lliure per entrar a les cases que ara estan afectades. I
recordem que aquesta obra no té més d’un mes. Per tant, fem-ho, és clar; però si us plau, femho bé i no repetim un Anna Maria Ravell 2, on tothom, menys els tècnics, veien que aquella
obra no funcionaria.
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que
segueix: El grup municipal d'Iniciativa creu molt convenient i necessari que es tiri endavant el
projecte de renovació d'un tram de clavegueram del rial Sa Clavella.
Els episodis de pluges dels darrers mesos, i les incidències produïdes per embussos i
vessaments amb afectacions a privats i a espai públic, ens mostren el mal estat en què es troba
la xarxa de clavegueram al Rial.
S'han produït problemes a habitatges, comerços i via pública, que no podem deixar que vagin a
més en cas que es produïssin nous episodis de col·lapse.
El grup d'Iniciativa entén i comparteix perfectament l'interès públic i la urgència de l'execució
de l'obra.
Ara bé, ens preocupa moltíssim que l'àmbit d'actuació del projecte quedi reduït als trams entre
la riera del Bisbe Pol i Pas Sota Estudi i Escolàpies i Frederic Marès.
Som conscients que ja s'ha actuat al tram comprés entre Pas Sota Estudi i Escolàpies, i que
aquest fet ha evitat, per exemple, que hi hagi hagut problemes en els darrers episodis de pluja a
equipaments com ara la Biblioteca.
Ara bé, creiem que si més no, caldria que el tram superior arribés fins al carrer Josep Baralt, i
no només fins al carrer Frederic Marès, entenent que en aquest indret hi ha ubicada l'empresa
tèxtil Aretex, i que és un tram, tal com ens ha confirmat l'enginyer redactor del projecte, que
tampoc està posat al dia quant a materials del subsòl, i que encara hi ha rajoles de ceràmica.
Sabem que l'empresa té al dia tots els permisos ambientals, i que té una depuradora pròpia
d’aigües residuals, és a dir que en tot cas els episodis de vessaments que s'han produït no són
imputables a la indústria, sinó probablement a l'estat de la xarxa també en aquest tram.
Aquest matí hem fet arribar la nostra preocupació i demanda al regidor d'Urbanisme, al gerent
de l'Ajuntament com també a l’enginyer municipal redactor del Projecte, i tot i que ens han
donat totes les explicacions que ha calgut, i que per tant agraïm profundament, pensem que el
projecte es queda curt, pensant que estem parlant d'un tram d'uns 20 metres.
Som conscient de les limitacions econòmiques i de temps amb què s'ha comptat, però pensem
que caldria, ni que sigui amb pressupost ampliat, també donar sortida integral a aquest tram.
Pensem que és important que es tingui en compte el que proposem, que val la pena fer l'esforç
de garantir la renovació en aquest indret esmentat.
Hem pogut constatar que tant el regidor, com el gerent, com l'enginyer responsable del
clavegueram, han estat receptius a la nostra proposta, i per aquest motiu, entenent la urgència
i la necessitat de tirar endavant el projecte, no hi votarem en contra. Ens abstindrem, amb la
demanda clara que en una ampliació o en un projecte immediat també es faci una actuació en
aquest tram.
En un intent de resumir el nostre posicionament i per no induir a males interpretacions, volem
expressar per acabar:
Que estem d'acord amb el projecte proposat en els trams esmentats, però que creiem que es
queda curt en el tram final fins a Josep Baralt.
Que compartim absolutament la urgència i l'interès públic del projecte.

Que valorem molt positivament que l'Ajuntament hagi negociat amb la Diputació de Barcelona
l'obtenció de la subvenció per tirar endavant el projecte.
Que creiem que aquest mandat s'han dut a terme accions clares i efectives d'aposta per a la
millora del clavegueram, com és el cas del carrer Montalt, el carrer Nou, o la part baixa de la
Riera.
Però que creiem que no podem anar obrint i tancant carrers, i tornar-los a obrir i tancar quan
tenim l'oportunitat de donar solució al Rial de manera integral, i és per aquest motiu que
insistim en la demanda d'ampliació del tram de dalt fins al carrer Josep Baralt, ni que sigui a
compte de l'Ajuntament.
És per aquest motiu que ens abstindrem en aquesta votació.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC , 2 vots PP, 1 vot CUP i 1 vot d’ERC
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal i 3 vots d’ICV
9.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- El tinent d’alcalde
Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
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 qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
Les resolucions adoptades pel president de l’Entitat local des de l’1 d’agost de 2014 fins a 15
de setembre de 2014 són les que es relacionen a continuació:
1. Decret d’Alcaldia 1200/2014, de 5 de setembre, quant a l’informe d’Intervenció 75/2014 de
3 de setembre de 2014 sobre l’aprovació d’un Conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal.
2. Decret d’Alcaldia 1153/2014, de 26 d’agost, quant a l’informe d’Intervenció 77/2014 sobre
l’aprovació de diverses relacions de factures.
3. Decret d’Alcaldia 1209/2014, de 8 de setembre, quant a l’informe d’Intervenció 80/2014
sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.
4. Decret d’Alcaldia 1106/2014, de 4 d’agost, quant a l’informe número 6/2014 sobre la
col·locació d’excedents de tresoreria.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Fins fa poc no era preceptiu donar comptes al Ple d’aquests informes de discrepàncies
i això no afavoria la transparència en la gestió municipal.
Aquest punt, que no es vota, però és important que es faci públic al Ple perquè el ciutadà pugui
tenir més criteris.
Les discrepàncies es concreten en 4 punts.
El primer té a veure amb el Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i
l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a la subvenció en el marc "Treball i formació" de persones
aturades beneficiaries RMI, Conveni que va ser aprovat per unanimitat al Ple d’agost i remarco

unanimitat perquè estem convençuts de la utilitat d’aquesta acció envers les persones
beneficiàries.
No obstant això, des d’Intervenció es formulen 6 objeccions, de les quals faig un resum:
1. Val a dir en primer lloc que el beneficiari de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya
és el Consell Comarcal per la qual cosa és aquest últim l'únic que ha d'assumir les obligacions.
2. No procedeix l'assumpció per part de l'Ajuntament de despeses de personal (desplaçaments,
baixes per incapacitat temporal i les revisions mèdiques) que ha estat contractat pel Consell
Comarcal.
3. D'altra banda, en el Conveni no s'especifica de forma suficient com l'Ajuntament haurà de
satisfer el pagament d'aquestes despeses.
4. En cap cas l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de despeses de personal que no s'integren en la
seva estructura i que ni tan sols seran subvencionades pel SOC com és el cas de les despeses
per baixes per IT.
6. Pel que fa a l’última de les obligacions exposades, la d'abonar una bestreta del 80% del cost
total de cada contracte laboral, cal tenir present que el que realment es pretén és que
l'Ajuntament concedeixi al Consell Comarcal un préstec a curt termini i a tipus d'interès zero
per al finançament de les obligacions derivades de l'execució de l'activitat subvencionada.
Es detalla a l’informe tota una argumentació per la qual no es pot fer aquest finançament.
En conclusió, el propòsit és d’absoluta necessitat, però el procediment no s’ajusta a la Llei i
la pregunta és: que potser el Consell Comarcal desconeix la Llei? qui ha redactat un conveni
que pot ser impugnat? com és possible que per complir amb el deure de desenvolupar accions
en favor de la formació i l’ocupabilitat, l’Ajuntament d’Arenys de Mar hagi de signar un
Conveni que no s’ajusta a Llei?
El segon i tercer informe tenen a veure amb dos Decrets d’Alcaldia on es demana conformitat
d’unes factures que no tenen l'autorització de la Intervenció a la proposta de despesa, unes
altres en què no s’han respectat els principis de publicitat i concurrència de la contractació
pública per correspondre a serveis o subministraments que es repeteixen al llarg dels anys amb
el mateix proveïdor.
És massa freqüent i reiteratiu trobar informes de discrepàncies per no haver respectat els
principis de publicitat i concurrència pública, un cop, dos cops es pot acceptar per raons
administratives o circumstancials, però sembla que s’ha convertit en un costum, el costum de
contractar els de sempre, privant altres actors del dret de concurrència.
I no ho diem nosaltres, ho diu un òrgan propi de l’Ajuntament.
També s’especifica en el punt TERCER l’existència de factures que procedeixen d'un contracte
prorrogat indegudament, aquest contracte és amb l’empresa que actualment fa la recollida
porta a porta, quan el contracte que tenia aquesta empresa era per a la recollida de residus
urbans, és a dir, un canvi substancial presentat com una simple modificació, això va succeir a
finals de l’anterior legislatura i va ser l’actual regidor d’Hisenda, Ramon Vinyes, qui va explicar
en un Ple poc després d’incorporar-se al Govern i en el marc d’un intens debat amb la regidora
d’ERC i anterior responsable d’aquesta àrea, que es va prorrogar indegudament aquest
contracte, sense fer el procediment legal del concurs; concretament va parlar de
“contractació per email” i també hi va afegir la paraula “prevaricació”, poden acudir a la
videoteca dels Plens enregistrats.
El Bloc Municipal davant d’aquests indicis i de les consideracions d’Intervenció, demanarà
properament un informe jurídic extern per determinar si hi ha o no mala praxi o s’ha vulnerat
el dret de la lliure concurrència per a la prestació d’un servei bàsic.

Finalment, l’informe numero 6: Col·locació d'excedents de Tresoreria corresponent
al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge.
L’informe consta de 6 pàgines, per tant, faré un sumari de les conclusions:
Vist que el total dipositat a la Tresoreria Municipal és de 4.397.671,66€, dels quals
3.579.983,84€ corresponen a patrimoni del sòl i habitatge i 1.817.687,82€ a puntes de
tresoreria, aquesta tresoreria proposa diversificar els valors en un total de 4 comptes
distribuïts de la següent forma:
3 comptes de patrimoni per un import de 1.193.327,95€ cadascuna
1 compte en concepte de punta de tresoreria per import de 817.687,82€
Per aquest motiu, en data 16 de juliol, l'Ajuntament d'Arenys de Mar va sol·licitar a les entitats
BBVA, Banco Popular, Banc de Sabadell Atlàntic, Banco Santander Central Hispano i CaixaBank
proposta de cotització de comptes a termini a 6 mesos, sense sol·licitar-se aquesta proposta
de cotització ni a Bankia ni a Catalunya Caixa.
Aquesta decisió es fonamenta en les qualificacions d'aquestes dues entitats bancàries per 3
agències de qualificació creditícia que tenen com a objecte valorar els productes financers,
aquestes són FITCH (Regne Unit), S&P (Estats Units) ¡ Moody's (Estats Units).
A continuació es fa una anàlisi detallada de la situació d’aquestes entitats bancàries en funció
del seu risc i es formula una proposta de distribució dels dipòsits en determinades entitats.
Malgrat la proposta dels serveis econòmics d'aquest Ajuntament, des d’Alcaldia s'ordena una
cosa ben diferent.
Segons diu literalment el mateix informe...
A criteri de la Intervenció i la tresoreria municipal l'ordre de l'Alcaldia suposa:
1. Un major risc en tant que s'hi afegeix Bankia. Tal com s'ha exposat anteriorment aquesta
entitat financera va ser descartada en el moment de la petició d'ofertes atesa la qualificació de
les entitats de qualificació creditícia.
2. Incloure l'oferta de BBVA la qual no va ser presentada en el termini indicat en les
sol·licituds.
3. Mantenir el dipòsit amb Bankia sense disposar d’informació en relació amb les condicions del
possible contracte de dipòsit.
4. Obviar els tràmits administratius que s'han seguit i els criteris tècnics que s'han tingut en
compte en la tramitació d'aquest expedient. Igualment, manca la motivació de l'acord.
Per a això volia el Govern una interventora del Cos Nacional? per no fer-li cas? I el pitjor de
tot, no donar cap explicació de la decisió presa.
Per quin motiu el Govern pren una decisió que a criteri de la interventora, és contrària a
l’interès públic? Ens ho poden explicar? Gràcies.
10.- Precs i preguntes.A) PRECS
10.1 Precs presentats pel grup municipal del Bloc:
En el programa La Tribuna Política de Ràdio Arenys, una veïna va trucar per informar del
deteriorament de la barana i paviment a la pujada del Maltemps. Demanem que se’n comprovi
l’estat i es procedeixi a reparar-la.
L’alcalde, Sr. Fors, recull el prec.

10.2 Precs presentats pel grup municipal d’ERC:
1.- Ja ho vam fer al mes de maig d’aquest any, però avui els tornem a pregar que es reposin els
plataners de la Riera que s’han mort, concretament el que hi ha davant de can Badosa, davant
de can Missé i davant de can Giralt.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Hem de replantar-ne 12 i ho farem quan disposem de
pressupost.
2.- A l’escola Sinera els nens de 4t a 6è entren per la tanca del Parc Félix Cucurull, per la qual
cosa molts d’aquests nens arriben al Parc des de la plana del Paraíso. Des d’ERC hem
denunciat en nombroses ocasions que el Parc no presenta les mesures de seguretat adients
per als menors, i esperem que algun dia el govern ho arrangi, però ara a més, demanem que es
facin una mena de passeres entre el caminet per tal de fer dreceres, que és per on passen
actualment els infants.
El regidor Sr. Almansa respon: Els tècnics de l’Ajuntament diuen que el parc és segur i per això
es va obrir al públic el 2011. No obstant això, vaig quedar amb vostè per anar-lo a veure i va
rebutjar la meva invitació. La torno a convidar a anar al parc a veure les mesures de seguretat
que vostè no troba adients.
10.3 Precs presentats pel grup municipal de la CUP:
1.-En la nova programació del Teatre Principal podem llegir que hi haurà descomptes per a
socis de diferents entitats arenyenques, cosa que ens sembla molt bé, és clar, però demanem a
l'Ajuntament que negociï amb l'entitat perquè també s'apliquin aquests descomptes a persones
jubilades, aturades així com a famílies nombroses o monoparentals.
El regidor Sr. Llodrà diu que se’ls ha comentat i diuen que ho tindran en compte. El regidor
expressa que li sembla molt bona idea.
2.- Demanem que s’instal·li una presa d’electricitat al Parc Fèlix Cucurull.
El regidor Sr. Almansa recull el prec.
3.-Demanem que s’enretiri la planta tòxica que hi ha al rial del Bareu davant de l’escola Sinera.

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon que acompliran el seu prec.

4.-Demanem que es revisi de nou la font de la Placeta, que altre cop queda enganxada i raja
sense fre.

L’alcalde, Sr. Fors, recull el prec.

5.-Demanem que la passarel·la que hi ha al rial Sa clavella per travessar quan plou tingui algun
sistema per lligar a l’altre costat, el de la biblioteca, més enllà d’una trista cinta de plàstic de la
policia municipal.

El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que no s'entén la pregunta, ja que per una banda hi ha una
cadena i per l'altra hi ha un galze perquè quedi ben subjectada. Intervé el regidor Sr. Almansa
que explica que potser el regidor de la CUP fa referència a un tros de cinta.

El regidor Sr. Almansa diu que és una cinta policial per impedir el pas de vehicles quan hi va
haver l’accident de les pluges fortes. Es traurà immediatament.
10.4 Precs presentats pel grup municipal d'ICV
1. Demanem al govern que tingui en consideració i ho faci extensiu al servei adjudicatari, les
queixes del veïns referents als horaris de recollida del material (principalment del vidre) dels
contenidors de reciclatge, sobretot durant el període estival, per tal que no interfereixi en els
descans dels veïns i veïnes. També fem extensiva la queixa de molts veïns pel soroll i l’afectació
a persones amb algun tipus d’al·lèrgia provocada per la pols que s’aixeca amb el bufador de
fulles que utilitza la Brigada per recollir-les.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Tenim coneixement de dues queixes i les comunicarem
a l’empresa.
El regidor Sr. Almansa diu: Hem canviat la persona que porta el bufador i no el fem servir fins a
les 8 del matí per tal de no molestar els veïns.
2. Demanem novament al Govern que reclami a Ports de la Generalitat la unificació dels
diferents horaris dels diferents trams de les zones blaves al Port i les platges d’Arenys. També
aprofitem per tornar a demanar que la informació sigui més clara i entenedora, perquè sabem
de gent que no ha acabat d'entendre els diferents horaris ni els canvis constants de
funcionament als diferents trams per temporades.
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec.
3. Demanem al Govern, que es pugui ampliar el nombre de visites del servei de la Deixalleria
Mòbil a Arenys atesa la demanda creixent que genera, alhora que es pugui impulsar una
campanya, que segur que mai és sobrera, de l'ús de la deixalleria mancomunada al torrent d'en
Puig.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Si tenim pressupost, aquest any ampliarem un dia més
a la placeta i en tot cas ho tindrem en consideració per a l any vinent.
4.- Demanem al govern que es faci un seguiment molt més intens i constant de la plaga del
tigre que ha afectat aquest estiu als plàtans, perquè estan fent malbé tots els nostres arbres i
per a estalviar als veïns les molèsties que suposen aquests insectes.

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Ho estem fent. Aquest any hem ruixat dues vegades.
B) PREGUNTES
10.1 Preguntes presentades pel grup municipal del BLOC:
1.- En quin punt es troba la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de la concessió de
l’hotel a la plaça Lloberes?
El regidor Sr. Pascual diu que s’ha avançat en el plec de condicions, i s’està valorant amb els
serveis jurídics els passos a fer per publicar correctament el concurs.
2.- Els veïns d’un immoble de la plaça Sa Boada han entrat instància a l’Ajuntament demanant la
modificació d’una rampa a la via pública per tal d’evitar inundacions en el pàrquing. En quin
punt es troba aquesta petició?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Estem buscant partida pressupostaria per a aquest any.
3.- Segons es va dir en el Ple de juliol, les obres del rial del Bareu havien de començar a la
tardor. Ja està finalitzat el projecte definitiu? Quin calendari hi ha previst?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Estem fent el procés d’adjudicació de la redacció del
projecte. No recordo haver posat data a l’inici, no és el meu costum quan depèn de processos
administratius diferents i de diferents àrees.
10.2 Preguntes presentades pel grup municipal d’ERC:
1.- Quines actuacions es duran a terme aquesta tardor quant a la plataneda monumental de la
Riera? Aquest any es farà la poda?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Està previst fer la poda de tot l’arbrat d’Arenys,
concretament 1.054 arbres. Començarà a final d’any i acabarà al febrer.
2.- Quines novetats té l’Ajuntament d’Arenys de Mar quant a la problemàtica de les retallades
que està patint el CAP d’Arenys? Ens consta que aquest estiu hi ha hagut malalts que no han
pogut ser atesos per cap metge del CAP i que se’ls va derivar al 061.
La tinent d’alcalde Sra. Real diu: Si es refereix a l’assumpte de la infermera de què ja vam parlar
àmpliament en anteriors plens, tal com ja he explicat, l’alcalde i jo mateixa ens vam reunir amb
la direcció del CATSALUT per demanar la continuïtat d’aquest professional.
Com ja vaig explicar, la direcció del catsalut es va comprometre a valorar la nostra demanda, i
a explicar, compartir i arribar a acords amb els treballadors del CAP a l’hora d’elaborar aquest
Pla d’atenció continuada que està previst desplegar al Maresme i que ja és present a tot el
territori.
A més, a demanda seva, li vaig fer arribar a vostè i als altres grups municipals l’acta de la reunió
que havíem mantingut.

Per tant, en el dia d’avui, ni s’ha produït cap retallada al CAP d’Arenys, ni l’Ajuntament té cap
novetat de què informar.
D’altra banda, cal recordar a tothom que l’Ajuntament no té cap ni una competència sobre
l’Àrea Bàsica. I que el que s’ha fet i es farà des de l’equip de govern és donar suport als
professionals que hi treballen com hem vingut fent sempre des de l’inici del mandat.
A la segona part de la seva pregunta, dir-li el següent:
No consta a la Direcció de l’àrea Bàsica cap derivació al 061 vinculada a la NO atenció d’un
pacient. I ho explico perquè vull que s’entengui bé:
Des del CAP s’ha assumit com sempre l’atenció dels pacients que hi arriben.
En cap cas, se li ha dit a un pacient que no se’l pot atendre, ni se l’ha derivat al 061.
Un altra cosa, Sra. Moreno, és que hi hagi hagut una urgència vital i que per protocol s’hagi
trucat al 061.
Com que vostè diu que això li consta, i jo com a regidora de l’àrea tinc interès a conèixer
sempre la veritat, li demano que un cop acabat el Ple, em doni el nom de l’usuari que ha patit
suposadament aquesta desatenció.
I amb l’ajuda del director del Cap, el Sr. Ricard Peiró amb qui he comentat el que vostè
m’explica, en traurem l’entrellat.
Perquè miri, la cosa és tan simple com que si això que diu vostè és cert, tenim dues opcions.
La dolenta, que seria que un professional de la medicina de la nostra Àrea Bàsica no hagi fet la
seva feina i hagi incomplert el jurament que va fer quan es va llicenciar. Deixi’m dir que
coneixent el personal que tenim, posaria la mà al foc per tots ells.
O la bona: que aquest professional de la medicina, hagi decidit amb el criteri que li correspon
només a ell, que aquest pacient, pels signes i símptomes que presentava se l’havia de derivar.
Això, Sra. Moreno, és el que jo crec, des de la meva humil opinió, que pot haver passat.
3.- Ja vam preguntar al Ple de juliol sobre l’estat de brutícia de l’aigua de les nostres platges.
Però a l’agost i en el que portem de setembre, l’aigua ha estat encara en molt males
condicions. Hi havia brutícia no generada per les rierades. Quines accions ha dut terme el
govern municipal per esbrinar què és el què ha passat?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Fa unes quantes setmanes un grup de voluntaris (els
mateixos que fan la neteja del fons marí) varen fer immersió en aquesta platja i varen constatar
que es tracta d’un pòsit vegetal al fons del mar motivat per les rierades i la placa de posidònia
que hi ha mar endins. Caldrà esperar que el mateix mar vagi traient aquests materials.
4.- El carrer Batipalmes es troba en un estat lamentable, cosa que fa que la circulació per
aquest carrer sigui pràcticament impossible. Tenint en compte que és una via de sortida de
l’escola bressol i de l’escola Sinera, ha fet algun requeriment l’Ajuntament a la Junta de
Compensació d’aquesta urbanització per tal que ho arrangin?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S’han fet requeriments a particulars. No hi ha junta de
compensació creada. Aquest tema de les urbanitzacions cal abordar-lo definitivament en
general i això és el que estem posant en marxa.
5.- L’any 2013, es va aprovar una modificació de crèdit per comprar una escombradora nova.
Actualment només n’hi ha una i és evident que en fa falta una altra. Pensa el govern municipal
reparar la que està trencada?

El regidor Sr. Almansa respon: Ja està reparada i funcionen totes dues.
6.- L’empresa COMSA que explota la zona blava del nostre poble, té un algun conveni amb la
Unió de Botiguers i Comerciants perquè aquests puguin regalar als seus clients tiquets
d’aparcament? Quin paper ha tingut l’Ajuntament en aquesta negociació?
El regidor Sr. Pascual respon: Segons ens informa UBICA no existeix cap conveni privatiu entre
ells i la concessionària COMSA, tot i que cal dir que sí que va existir al 2010, però no va
funcionar del tot i es va ampliar per a tots els comerços que ho volguessin. Segons ens
comenten, actualment el comerç i restauració gaudeix directament d’un descompte del 70% a
canvi del compromís d’adquirir en global un mínim de 10.000 tiquets l’any, xifra que se supera
amb escreix entre tots els comerços que actualment disposen d’aquests descomptes. Cal dir
però, que aquests descomptes només afecten el pàrquing del Xifré i de la Picordia, en cap cas
la zona blava.
Dir-li també que aquest regidor, al mes i mig d’agafar la Regidoria de Promoció Econòmica es
va reunir amb la responsable de COMSA a la vila, i segons em va dir, qualsevol comerç de la
vila pot adquirir un mínim de descomptes per aquests pàrquings directament a ells.
Som conscients que alguns comerços no saben que existeix aquesta opció, i és per això que
gràcies a la incorporació d’un dinamitzador del comerç a finals d’octubre, una de les primeres
accions que es farà serà precisament aquesta, informar els comerços tant d’aquesta possibilitat,
com de la possibilitat de participar sense cap cost a la campanya Tarja VIP, que disposa ja
gairebé de 2.000 participants i 37 establiments adherits.
7.- En quin estat es troba la construcció dels nous locals de l’espigó de la platja de la Picòrdia?
Coneix el govern quan es durà a terme l’execució del pla urbanístic del Port?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Conec el projecte de manera superficial, ja que en vam
estar parlant amb Ports i ACA. Quan estigui acabat el presentaran i preceptivament
l’informarem.

10.3 Preguntes presentades pel grup municipal de la CUP:
1.- A la pujada de la Pietat hi ha els característics xiprers; n’hi ha força que estan morts o mig
morts perquè no funciona el sistema de reg. L’equip de govern té pensat fer-hi alguna actuació?

El regidor Sr. Llodrà respon: El passat mes de juliol vam anar a veure els xiprers del cementiri
amb el biòleg de la Diputació, que és una de les parts que du a terme el Pla director del
cementiri, i en Jordi Simó, tècnic de Medi Ambient. El biòleg de la Diputació ens va dir que els
arbres patien de fongs, tant els de la pujada de la Pietat com els de dins del cementiri. Per tant
recomanava que es fessin uns tractaments amb fungicides i netejar-los de branques i fulles
mortes. Però en cap cas es va dir que fossin morts o mig morts. Ara és qüestió de trobar els
diners per dur a terme aquestes accions des de Medi Ambient.

2.- Al polígon de Valldegata Ponent, que recordem que ja està recepcionat, hi ha papereres que
des de fa tres mesos no es buiden, són ben curulles i amb brossa a terra al seu costat. En un
ple anterior, fent la mateixa pregunta, se’ns va respondre que aquestes papereres es buidaven
el dilluns. Quan pensen buidar les papereres i què ha passat perquè durant 3 mesos no s’hi hagi
actuat?

El regidor Sr. Almansa diu que ha estat un error del servei que se solucionarà a partir de demà.
3.- A La CUP ens farem pesats, però que no sigui per nosaltres que no es faci: en quin estat
està el projecte dels itineraris escolars. Els recordo que la CUP ha tingut dues reunions amb
regidores de l’equip de govern per tractar aquest tema i hem preguntat, com a mínim, tres
vegades en plens sobre això i, fins i tot, en algun moment se’ns va informar d’una data concreta
d’execució. Ha passat un any i mig de la darrera promesa i el més calent és a l’aigüera. Per tant,
som-hi de nou: té pensat l’equip de govern tirar endavant el projecte dels itineraris escolars? Si
la resposta és afirmativa, quan?
La tinent d'alcalde Sra. Quintero respon: Fa molt de temps que fem actuacions de camins
escolars, vostè a quin projecte es refereix? Jo ja vaig dir que econòmicament és inviable el
projecte que tenim de la Diputació, per tant anem fent actuacions a mesura que podem o que
creiem que són necessàries. Els senyals a què vostè es refereix ja estan demanats i s'estan fent.
4.-Té previst l’equip de govern, algun dels seus membres o bé una persona delegada, participar
al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero que se celebrarà el proper nou d’octubre a
Barcelona? Recordem que el Ple, a proposta de la CUP, va adherir-se per unanimitat a una
moció per formar part d’aquest consorci.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que sí, si no hi ha cap inconvenient de feina.
10.4 Preguntes presentades pel grup municipal d’ICV
1. Seguim constatant la infrautilització de la zona blava d’aparcament de la part alta de la Riera,
i per contra la dificultat de trobar aparcament a la zona verda en determinades franges
horàries. En una pregunta feta al govern municipal sobre això ja fa mesos es va respondre que
s’estava plantejant una remodelació juntament amb l’empresa concessionària. Tornem a
preguntar, hi ha alguna novetat en aquest assumpte? S’han plantejat invertir la zona blava i la
verda per tal que hi hagi un millor aprofitament d’ambdues?
La tinent d'alcalde Sra. Quintero diu que en principi no s'ha plantejat la remodelació de les
zones blava i verda.
2. Alguns veïns de la plaça Montserrat ens han fet saber que habitualment té un estat de
brutícia considerable. Amb quina freqüència la brigada municipal passa a netejar-la?
El regidor Sr. Almansa respon: Cada dia passa el peó de zona. De totes maneres ens ho anirem
a mirar per si cal una neteja més a fons.

3. Al registre d’entrades del mes d’agost hem pogut veure unes quantes queixes de veïns per
incivisme i per l’horari de tancament de la plaça Mare Paula Montal. Ens pot dir l’equip de
govern a què es refereixen aquestes queixes i quina resposta se’ls ha donat?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: que hi ha queixes perquè no es tanca el parc i el pas en
la seva totalitat i queixes perquè l’horari de tancament algun dia no es compleix.
4. Quines actuacions ha fet el Govern, com ha fet amb altres associacions i entitats de caire
social per agilitzar els permisos i les llicències, i quins ajuts o subvencions tenen pensat atorgar
per facilitar que l’Associació de Persones en Risc d’Exclusió Social d’Arenys- APRESA pugui
iniciar la seva activitat i consolidar el seu projecte.
L’alcalde Sr. Fors respon: L’Ajuntament ha mitjançat amb Adigsa perquè el lloguer surti a
meitat de preu i tinguin tres mesos de carència. Els impostos municipals seran retornats via
subvenció i s’han fet gestions amb Sorea i Enher per tenir condicions més avantatjoses. Amb
Sorea ja tenen feta la connexió de servei i començaran a pagar properament.
5. El Ple del mes de juliol, va aprovar una moció promoguda per un seguit de plataformes
entorn del tema de la qualitat de l'aigua que va presentar aquest grup municipal i que va ser
aprovada per unanimitat. Un dels acords importants que recollia la moció és que l'Ajuntament,
a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, en cas de no estar fent-se,
publiqués els resultats de totes les anàlisis d’aigua dutes a terme al municipi. Vist que han
passat dos mesos des de la seva aprovació i que no hi ha hagut cap comunicació sobre això,
preguntem al govern en quin estat es troba el compliment d’aquest acord.
La regidora Sra. Estrada respon: Les dades de les analítiques de l'aigua es publiquen al web
municipal. Tot i això s'està treballant en una plataforma de l’Agència Catalana que publiqui les
dades específiques de cada municipi amb comentaris. Mentrestant seguirem publicant les dades
de les analítiques de l'aigua de platges i d'altres al web.
6. Preguntem al Govern, en quin estat es troba el projecte de pavimentació i drenatge de
l'avinguda Pau Costa, quina és la solució finalment proposada pel que fa al drenatge d'aigües i
manteniment al rial del Bareu, i quin és el calendari d'execució de les obres que s'ha previst.
Aprofitem també per demanar-los que, tal com es va fer amb l'avantprojecte, es pugui dur a
terme una sessió informativa amb els grups municipals i amb el veïnat de l'indret.
LA MATEIXA PREGUNTA QUE EL BLOC EN LA TERCERA
7. El Govern va anunciar, a través de la revista municipal A Tocar Ratlla, que aquest setembre
s'iniciarien les obres de la rampa d'accés a la platja per la vorera de ponent de la Riera.
Preguntem en quin estat es troba l'inici del projecte.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que esta adjudicat a una empresa d’Arenys, per tant el
començament és pròxim.
8. El carrer d'en Riera, cada vegada està en més mal estat, tant pel que fa a l'asfaltatge com a
l'estat de les voreres. Hem preguntat en diverses ocasions al govern per quan s'hi preveia
alguna actuació, i sempre se'ns ha dit, que era dels primers que s'hi farien actuacions i que es
preveien amb immediatesa. Davant la queixa reiterada dels veïns de l'indret, preguntem de nou
quan s'hi pensa a dur a terme l'arranjament.

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que està en fase d’adjudicació.
9. Com és que l'Ajuntament d'Arenys en aquesta edició no s'ha sumat a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2014, sota el lema 'Fem el carrer més nostre', quan a Arenys hi ha
tantes mesures que ni que sigui simbòlicament es podien haver treballat aquests dies?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Sí que ens hi sumen amb accions tot l’any i a més hem
sol·licitat el material que la Diputació posa a disposició dels municipis. A hores d’ara estem
pendents de resposta.
10. Preguntem com és que Arenys de Mar, no va estar representada, ni excusada a la trobada
que va tenir lloc el dissabte 13 de setembre a la tarda a Arenys de Munt, promoguda per l'AMI
(l'Associació de Municipis Independentistes) de la qual la nostra població i forma part, i per
l'ANC, arran del 5è aniversari de la Consulta d'Arenys de Munt, i a la qual van participar la
majoria de representants membres dels municipis de tot el Maresme.
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Jo, com a alcalde vaig assistir a la presentació del matí i m’hi vaig
quedar a dinar, i després de dinar em vaig excusar amb l’alcalde d’Arenys de Munt.
11.- Mocions.11.1 Moció presentada per tots els grups municipals, de suport als afectats per la
fibromiàlgia i fatiga crònica.
La regidora Sra. Real llegeix la següent Moció:
La f ibromiàlgia, la s índrome de f atiga c rònica i la s ensibilitat química m últiple són
malalties orgàniques, cròniques i invalidants, caracteritzades pel dolor i la fatiga. La
fibromiàlgia i la s índrome de fatiga c rònica són malalties diferents però tenen una
forma de presentació i símptomes molt similars. El diagnòstic diferencial entre
ambdues i descartar altres possibles causes de dolor i fatiga és fonamental per un
enfocament correcte d e l a teràpia. Al voltant de 250.000 persones estan
afectades per aquestes malalties a Catalunya. La s ensibilitat q uímica m últiple és més
complexa i encara més desconeguda.
Són unes malalties que afecten, majoritàriament, les dones, per la qual cosa
!'impacte i el seu abast sobrepassa l’àmbit social, familiar i econòmic ja que es
trasllada als diferents rols de la dona: treballadora, mare i "cuidadora" de les
famílies. Per tant, l'impacte social no és tan sols individual sinó també col·lectiu.
Sabem que, cada vegada més, es diagnostiquen aquestes malalties a homes i a
adolescents però no s'esborra l’estigma de malalties de dones grans.
Tot això comporta u n greu perjudici a la vida familiar, per la inactivitat laboral del
pacient i les pèrdues econòmiques que suposa, a més a més de les despeses que
comporten le s mat e i x e s malalties per se, Les persones afectades de f ibromiàlgia,
s índrome de fatiga crònica i de sensibilitat química múltiple se senten desprotegides
per part de la societat i, sobretot, desateses pels mateixos serveis sanitaris i
socials que haurien d'emparar-les perquè posen en dubte la veracitat dels seus
diagnòstics, el seu estat i les seves dolències. El poc coneixement mèdic sobre

l’etiologia d’'ambdues malalties, així com les dificultats en la seva diagnosi, fan que
les persones afectades trobin moltes dificultats per veure reconeguda la seva
malaltia i beneficiar-se així d’un tractament i, si és el cas, una incapacitació laboral
que els permetin adequar la seva vida i la seva activitat diària al decurs de la seva
malaltia.
Tanmateix es tracta d'unes malalties menysvalorades i estigmatitzades per la societat
que requereixen un abordatge integral no tan sols a l’àmbit sanitari, sinó també de
la implicació de l'Administració pública per tal de donar a conèixer la realitat que
viuen les persones que pateixen aquestes malalties.
És per aquest motiu que a instància de l’associació de fatiga crònica d’Arenys de Mar,
que s’ha dirigit als electes municipals presentem els següents acords:
Primer.- Promoure la visibilitat i el coneixement de la fibromiàlgia, de la s índrome
de f atiga c rònica i de sensibilitat q uímica m últiple entre la població, per tal
d'aconseguir la sensibilització
d'aquestes malalties i la plena integració social,
econòmica i laboral deis afectats.
Segon.- Impulsar accions transversals entre l’àmbit sanitari, educatiu, laboral i social
per tal de millorar la integració, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones
afectades i les seves famílies. En aquest sentit l'Ajuntament impulsarà les mesures
necessàries per, quan s'escaigui, adaptar e l s l l o c s de treball als malalts de
fibromiàlgia i de fatiga crònica i de sensibilitat q uímica m últiple.
Tercer.- Instar les autoritats competents per tal que es reconeguin la fibromiàlgia,
la fatiga crònica i la s ensibilitat q uímica m últiple com a malalties cròniques i
invalidants i es tinguin en compte en els barems de dependència, discapacitat i
incapacitat.
Quart.- Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les
associacions i els familiars dels afectats i afectades per aquestes malalties i notificar
aquest acord a l'Associació de fatiga crònica d'Arenys de ·Mar.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Certament, com diu la moció, es tracta d’un espectre de malalties molt poc
conegudes i valorades sanitàriament, la qual cosa fa que les persones afectades hagin de patir
un doble greuge, la malaltia i l’estigma social de diagnòstic erràtics.
Afecta majoritàriament les dones, però es va “democratitzant” de forma transversal i molt
lligat a l’exposició permanent de les persones a elements tòxics a l’alimentació, la roba, l’aire i
tot el que envolta la vida actual.
Tenen tot el nostre suport i instem l’Ajuntament a contribuir de la millor manera possible a la
difusió de tota mena d’informació que permeti als afectats de la nostra vila, conèixer millor les
opcions a l’abast i els recursos disponibles. Els encoratgem a un compromís actiu en el suport i
la difusió de les activitats de l’Associació de Fatiga Crònica d’Arenys de Mar.

El regidor Sr. David Caldeira, en representació de la CUP, manifesta literalment el que segueix:
Si les retallades afecten el sector sanitari i, consegüentment, els seus usuaris, en aquelles
malalties menystingudes, poc visualitzades el problema s’agreuja enormement. Ens cal, doncs, a
tots plegats, visualitzar i fer conèixer la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i de
sensibilitat química múltiple. I és amb aquesta moció que comencem a posar les bases perquè
això sigui així.
Aprofitem per agrair la feina feta per l’Associació de Fatiga Crònica d’Arenys de Mar.
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat.

11.2 Moció presentada per tots els grups municipals de suport a les demandes de
la coordinadora en defensa de la sanitat pública de Mataró i el Maresme.-.El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció:
A causa de les greus retallades que s’estan portant a terme en el Consorci Sanitari del
Maresme com:
• Demores en les visites en els CAPs a causa de la manca de personal, amb l’estrès que
això comporta als professionals sanitaris.
• Disminució d’un 10% en consultes d’Atenció Especialitzada, retornant els pacients als
CAPs.
• Tancament de serveis específics com l’Atenció a la Dependència en Salut Mental.
• Llistes d’espera cada vegada més llargues, que arriben a violar la mateixa llei que les
regula, efectuant posteriorment les derivacions a centres sanitaris privats.
• Tancament de quiròfans en horari de tarda, cosa que suposa la supressió de prop de
1.000 intervencions anuals.
• Reduccions de proves complementàries com TAC, ressonàncies, ecografies, anàlisis...
la qual cosa es tradueix en un retard en el diagnòstic.
• Tancament del punt de dispensació de metadona al Centre d’Atenció a les
Drogodependències de Premià de Mar.
Aquesta situació ha creat un despertar d’usuaris, entitats veïnals, professionals de diferents
àmbits i plataformes diverses que s’han agrupat en la Coordinadora en Defensa de la
Sanitat Pública de Mataró i el Maresme que han creat la següent Taula Reivindicativa
dels usuaris del Consorci Sanitari del Maresme:
1. Equiparar els pressupostos del Consorci amb els d’altres hospitals similars (Reus,
Terrassa, Granollers).
2. Obertura dels quiròfans a les tardes.
3. No al trasllat de pacients de la llista d’espera quirúrgica a centres privats de
Barcelona, oferint els llits tancats de l’Hospital de Mataró.
4. Supressió de les llistes d’espera, especialment en visita a metges especialistes i per a
intervencions quirúrgiques.
5. Creació de Consells de Salut amb la participació dels usuaris i dels treballadors
sanitaris de les Àrees Bàsiques de Salut de Mataró i el Maresme.
6. Sanitat pública universal i de qualitat per a tothom.
Per tot l’anteriorment exposat el Ple corporatiu de l’Ajuntament d’Arenys de Mar acorda:

Primer: Donar suport a la taula reivindicativa de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat
Pública de Mataró i el Maresme
Segon: L’Ajuntament d’Arenys de Mar, com a membre del Consorci Sanitari del Maresme, es
compromet a emprendre totes les accions que calgui per aconseguir els objectius esmentats a
la Taula Reivindicativa davant les instàncies corresponents.
Tercer: Donar trasllat d’aquests acords al conseller Sr. Boi Ruiz, al servei Català de la Salut,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i al
Consorci Sanitari del Maresme.
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

Estanislau Fors Garcia

La secretària

Catalina Victory Molné

