
 
  
 
 
  

 Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 9 
Data: 18 de juny de 2014 
Horari: de 20.00-23.55  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  
Llista d’assistents 

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

   
El Regidor Sr. Llodrà s’incorpora al Plenari durant la discussió del punt núm. 2 de la 
modificació de crèdit.  
 
Com a qüestió prèvia l’alcalde, Sr. Fors, sotmet a votació per urgència la incorporació de la 
proposta d’acord de l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
a la realització del programa treball i formació, adreçat a persones en situació d’atur.  
  
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
  
L’alcalde obre la sessió.  
  
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, extraordinària, de data 28 de maig de 
2014.- 
 
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 28 de maig de 2014. 
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
  
2.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 7/2014.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna 
compte d’aquesta proposta d’acord:  
  



 
  
 
 
  

Suplement de Crèdit. 
  
Atès que els suplements de crèdit els regula l’article 177 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 
al 38 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria 
de Pressupostos. 
  
Atès que, de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: el 
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els 
previstos en el Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
  
Vist que el proppassat 12 de febrer de 2014  s’aprovà la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per 
import de 2.813.260,65 €  euros i que resta disponible, una vegada aprovades les modificacions 
de crèdit 2 i 5 de 2014, un romanent de tresoreria d'1.867.491,07 €. 
  
Atès que també existeixen sobrants de crèdit al PROJECTE 2013/2/URBAN/2 Urbanització 
Riera del c/ Olivar fins al c/ Bisbe Vila Mateu, ja que l’anualitat del PUOSC està prevista per al 
2017. 
  
Atès que les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió procedeixen de projectes amb 
finançament afectat, per la qual qual cosa és necessari, d’acord amb l’article 47.5 del Reial 
decret 500/90, de 20 d’abril, desistir totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució 
de la despesa. 
  
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’Alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a l’exercici 2015 
i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació, tal com s’explica en l'esmentada memòria de l’alcalde – president, i d’acord amb el 
següent detall: 
 
Despesa Corrent 
  
Capítol 1. Se suplementen les aplicacions relatives a retribucions del personal laboral afectades 
per tal d'acomplir la sentència del Jutjat social número 1 relativa al procediment de conflicte 
col·lectiu 169/2014, en referència al pagament al personal laboral de l’Ajuntament de la part 
proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012, meritada fins a l’entrada en vigor del 
RD 20/2012, de 15 de juliol de 2012. 
  
Inversions 
  
Projecte 2013/2/SGRAL/2 Locals Xifré. D’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics municipals 
resulta insuficient el crèdit per tal de realitzar l’adequació dels locals existents a les feixes dels 
Jardins del Xifré. 
  
Projecte 2014/2/ALCAL/1 Subvencions Alcaldia. Cal incrementar la subvenció a la parròquia de 
Santa. Maria per tal de poder dur a terme la conservació preventiva i curativa del retaule 
barroc d’Arenys de Mar. 
  



 
  
 
 
  

Projecte 2013/2/PROMO/2 Centre i Viver d’Empreses. Atès que encara no estan disponibles 
els recursos provinents d’operacions de préstec de 2014, cal suplementar el crèdit a causa de 
la urgència de la licitació d’aquesta obra. 
  
Projecte 2012/2/URBAN/3 Drenatge i pavimentació del rial del Bareu Pau Costa. Se 
suplementa la inversió  amb el finançament que falta per tal de poder executar el projecte. 
  
Projecte 2013/2/URBAN/3 Inversió rampa Riera. D’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics 
municipals resulta insuficient el crèdit per executar la rampa d’accés a la platja. 
  
Crèdit Extraordinari 
  
Atès que els crèdits extraordinaris els regula l’article 177 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 
a 38 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 
  
Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’Alcaldia, hi ha 
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2015 i per a les 
quals no existeix  crèdit pressupostari, tal com s’explica en l'esmentada memòria de l’alcalde – 
president. 
  
Despesa corrent 
  
Capítol 1. Es creen les aplicacions relatives a retribucions del personal laboral afectades per 
acomplir l’esmentada sentència del Jutjat social número 1 relativa al procediment de conflicte 
col·lectiu 169/2014. 
  
Subvencions 
  
De conformitat amb l’article 25 de l'Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar són subvencions previstes nominativament en el pressupost aquelles l'objecte, dotació 
pressupostària i beneficiari de les quals apareguin expressament determinats en l’estat de 
despeses del pressupost.  
  
D’acord amb la proposta de l’Àrea d’Educació es procedeix a consignar nominativament en el 
pressupost la subvenció que es vol atorgar a l’Institut Els Tres Turons per a l’activitat de la 
piscina. 
   
Inversions 
  
Projecte 2014/2/ESPOR/1 Inversions Esports. Cal crear una aplicació per tal de dotar-la del 
crèdit necessari per poder realitzar les tasques de reparació de la pista de skate. 
  
Projecte 2014/2/POLIC/1 Inversions Seguretat. La proposta de compra i instal·lació d’un 
sistema de càmeres al local destinat a Dipòsit municipal de vehicles, d’un aparell 
d’enregistrament de trucades telefòniques a la sala de la Policia Local i la compra d’un televisor, 
justifiquen la creació de l’aplicació pressupostària. 
  
Vista la memòria de l’alcalde - president. 
  



 
  
 
 
  

Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament. 
  
Vist l’ informe d’Intervenció i l’informe d’estabilitat pressupostària. 
  
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
1.- Desistir totalment de continuar l'execució de la despesa que a continuació es detalla: 
  
Denominació Import 
URBANITZACIÓ RIERA DEL c/ OLIVAR FINS AL c/ BISBE VILA MATEU. 265.552,28 
  
2.-Aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2014 sota les modalitats de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i 
anul·lacions o baixes de crèdit d’aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei segons el detall següent: 
  
Denominació Import 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMÓ. GRAL. 4.629,97 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMÓ. GRAL. 704,67 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS HISENDA 2.080,79 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXES ADMÓ. PROM. ECONÒM 1.213,55 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM.GRAL TURISME 37,81 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS URBANISME I SSTT 2.985,22 
RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL (LLEI DE BARRIS) URBANISME I SST 557,40 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS NETEJA VIÀRIA BRIGADA I SERV. 5.447,69 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL NETEJA VIÀRIA BRIGADA I S 1.269,83 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CEMENTIRI BRIGADA I SERV. MUN 907,43 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ALTRES SERVEIS BRIGADA I SERV 9.594,84 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL ALTRES SERVEIS BRIGADA I 878,99 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MERCAT BRIGADA I SERV. MUNICI 747,68 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS PARCS I JARDINS MEDI AMBIENT 739,30 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARCS I JARDINS M AMBIENT 739,30 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS CULTURA 3.577,79 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA 100,70 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXES CENTRE ESPRIU 1.132,02 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS MUSEUS 2.636,90 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS BIBLIOTECA 2.415,16 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA 146,58 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXES CEIPS EDUCACIÓ 2.703,33 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS CEIPS EDUCACIÓ 550,69 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFÀNCIA I JOVENTUT 1.032,68 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXES BENESTAR SOCIAL I FAMÍL 4.681,78 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 2.475,63 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ESPORTS 2.736,82 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS INST. ESPORTIVES ESPORTS 1.714,48 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXES GERIÀTRIC 7.601,49 
SOUS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL GERIÀTRIC 8.869,58 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMÓ. GOVERNACIÓ 936,63 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS PREVENCIÓ INCENDIS GOVERNACIÓ 859,54 



 
  
 
 
  

TOTAL 76.706,27 
  
FINANÇAMENT 
  
Denominació Import   
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 76.706,27   
TOTAL 76.706,27   
  
  

 Denominació Import 
EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL 37.836,57 
SUBVENCIÓ PARRÒQUIA STA.MARIA (R58004757):REHABILITACIÓ EDIFICI 
ESGLÉSIA STA. MARIA 2.865,13 
REHABILITACIO EDIFICI XIFRE, CENTRE VIVER D'EMPRESES 9.934,03 
TOTAL 50.635,73 
Denominació Import 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 50.635,73 
TOTAL 50.635,73 
Denominació Import 
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES URBANISME I SSTT 239.765,23 
CARRERS (VIES PÚBLIQUES) URBANISME I SSTT 25.787,05 
TOTAL 265.552,28 
Denominació Import 
CARRERS URBANISME 265.552,28 
TOTAL 265.552,28 
Denominació Import 
RETRIBUCIONS AIL I IPI FOMENT DEL TREBALL PROMOCIÓ 1.957,98 
SOUS PERSONAL LABORAL INFÀNCIA I JOVENTUT 1.182,01 
SUBVENCIÓ IES TRES TURONS: ACTIVITAT PISCINA EDUCACIÓ 1.200,00 
TOTAL 4.339,99 
Denominació Import 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 4.339,99 
TOTAL 4.339,99 
Denominació Import 
REPOSICIÓ PISTA SKATE 19.469,01 
    
MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 
GOVERNACIÓ 7.344,70  
MAQUINÀRIA,INSTAL·LACIONS I UTILLATGE EDIFICI POLICIA LOCAL 6.824,40  
TOTAL 33.638,11 
Denominació Import 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 33.638,11 
TOTAL 33.638,11 
Descripció Import 
    
ALTRES INVERSIONS ADMINISTRACIÓ GOVERNACIÓ 199,00 € 
TOTAL 199,00 € 



 
  
 
 
  

Descripció Import 
    
SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ 199,00 € 
TOTAL 199,00 € 
  
3.- Canviar la destinació de la fracció del préstec subscrit amb Banco de Sabadell  durant 
l’exercici 2013, destinat inicialment al finançament del projecte 2013/2/URBAN/2 per import 
de 65.552,88 €, al finançament del projecte 2013/2/URBAN /3 “Inversió Rampa Riera” per 
import de 25.787,05 € i al projecte 2012/2/URBAN/3 “Drenatge i pavimentació del rial del 
Bareu (Pau Costa)” per import de 39.765,83 €. 
  
4.- Canviar la destinació de la fracció de préstec  que preveu l’Annex d’inversions de 2014, 
pendent de formalitzar, destinat inicialment a finançament del projecte 2013/2/URBAN/2 per 
import de 200.000 € al finançament del projecte 2012/2/URBAN/3 “Drenatge i pavimentació 
del Rial del Bareu (Pau Costa)”. 
  
5.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies hàbils, per tal que els 
interessats puguin examinar i presentar reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament. 
  
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions, la 
modificació de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, altrament, les haurà de resoldre 
el Ple en el termini d'un mes a comptar des de l'acabament de l'exposició al públic. 
  
6.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum dels capítols al tauler municipal 
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix:  Revisat l’expedient que es porta a Ple, podem estar d’acord amb la majoria dels 
objectius a realitzar, però hem de parar atenció a alguns aspectes, en la justificació de 
l’increment de crèdit per a l’execució d’una rampa a la Riera llegim que s’havien previst 30.000 
€, però un cop demanat pressupost als industrials, el preu més baix és de 55.000 €, gairebé 
una desviació del 100%. L’experiència ens diu sovint que quan s’executa acostumen a produir-
se més desviacions. Al nostre entendre, han de revisar el procediment de càlcul pressupostari 
perquè això perjudica la planificació financera del consistori i la presa de decisions a l’hora 
d’assignar prioritats, en definitiva, no és la manera de treballar. 
  
Una altra modificació està destinada a les obres de drenatge i pavimentació al rial del Bareu, 
obres envoltades de certa polèmica perquè s’ha dit que es tractava de canalització del Rial i 
l’enunciat no fa pensar en cap canalització. 
  
Per tal de poder donar el vistiplau a la modificació de crèdit d’aquesta partida caldria saber què 
estem votant i per això cal tenir accés al projecte o avantprojecte i ben assegurats que la 
valoració econòmica estigui degudament contrastada i no com en el cas anterior. 
  
El nostre grup considera necessària aquesta actuació al Bareu, que en cap cas és substitutiva de 
la canalització i aprofito per recordar-los que si fa uns anys ja era imperatiu fer-la, tal com 
recull l’INUNCAT, després de la urbanització i asfaltatge de la zona del Bareu-Tronqueda, 
encara és més crítica i no es pot estar ajornant eternament. 
  



 
  
 
 
  

El Bloc Municipal s’abstindrà en la votació i reitera la petició que ens sigui lliurat l’avantprojecte 
tècnic i la justificació econòmica, per tal de poder estudiar-lo amb el rigor que hi escau i no 
fent pegats. 
   
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: Aquesta modificació de crèdit, la setena en sis mesos, és una mostra més de la 
manca de previsió i el reflex de l'espontaneïtat a l’hora de preveure obres al nostre poble, 
d’aquest govern municipal que treballa a cop de modificació per realitzar obres que canvien 
constantment... i així som incapaços de saber, ni nosaltres ni els vilatans, quines obres es faran 
en realitat abans d’acabar el mandat. Fa tres anys que aquest govern va prendre possessió dels 
seus càrrecs. Durant aquests tres anys se’ns han anunciat a bombo i plateret nombroses obres 
de les quals cap ha vist la llum. I ara, a un any vista de les eleccions, el govern ha decidit de cop 
i volta amb molta celeritat quines obres finalment es duran a terme el que resta d’any. Ja hem 
perdut el compte de les vegades que se’ns ha dit que la subvenció del fons FEDER per a la 
rehabilitació de la tercera planta del Xifré no se sabia si es duria a terme perquè encara no 
saben si hi faran un alberg o bé el Viver d’Empreses. A hores d’ara, la setmana passada, encara 
el govern municipal ens deia que per tal de no perdre la subvenció començarien les obres per 
al Viver, però que potser acabaria sent un alberg. Insòlit. Quan un govern, que governa un 
poble de 15.000 habitants anuncia quin serà el futur d’un edifici emblemàtic com el Xifré, s’ho 
ha de prendre seriosament, no es poden fer les coses a la babalà, ja que estan invertint els 
diners de tots els arenyencs. S’ha de ser rigorós i seriós. Quan un govern anuncia fa 6 mesos 
que donarà continuïtat a la urbanització de les lloses de Riera i atura projectes d’establiments 
perquè no saben com quedaran les terrasses s’ha de ser conseqüent. S’ha de ser conscient que 
les seves decisions afecten a cadascun dels arenyencs i als seus negocis. Quan s’anuncia que es 
canalitzarà el rial del Bareu s’ha d’escoltar als veïns de la zona i sobretot explicar-los en què 
consistirà, no pot ser que s'assabentin d’una obra d’aquesta envergadura pels mitjans de 
comunicació. Som SERVIDORS PÚBLICS, no ho oblidem mai, gravem-nos-ho amb foc al front. 
Ens devem a tots els vilatans i no a l’inrevés. No sabem tampoc quan es farà el cobriment de la 
Riera entre arxipreste Rigau i Santa Clara, tan reivindicat pels veïns i subvencionat al 60% per 
la Generalitat. Quan es farà la reforma del Mercat, i la recollida selectiva, la desembocadura de 
la Riera, i l’ampliació del Tanatori, i l’ampliació del Teatre Principal?  No havia d’haver 
començat? I can Massuet? Som conscients que és difícil fer-ho tot però el que no es pot fer és 
anunciar que es farà i després no fer-ho i l’últim any de mandat a corre-cuita intentar fer la 
feina que no s’ha fet en tres anys. No es pot jugar al conte de la lletera. No és sa, i els 
arenyencs no s’ho mereixen. Com voleu que els arenyencs participin en el procés participatiu 
dels pressupostos si no saben ni quines obres que es va dir que es farien es faran i quines es 
faran de les que es diu avui què es faran?  
 
Entrant al detall de la modificació de crèdit. Als baixos dels jardins del Xifré s’hi faran obres 
per tal de posar bucs d’assaig i la seu de la Creu Roja. Ens felicitem que finalment hi puguin 
haver bucs d’assaig per a joves, sincerament, estem molt satisfets d’aquesta decisió. I també 
que la Creu Roja finalment tingui una seu digne. Ho fan l’últim any de mandat, però esperem 
que ho facin. Però no podem estar d’acord de cap de les maneres en com s’ha fet. Han 
encarregat l’adequació dels dos espais a una arquitecta externa que ha suposat un increment 
en el cost de més de 6.000.-€. Perdonin, però si vostès a casa seva es volguessin arreglar la 
casa i dos dels seu fills fossin arquitectes perfectament capaços per fer el projecte de 
rehabilitació, no els encarregarien el projecte als fills i s’estalviarien els 6.000.-€? Doncs perquè 
no fan el mateix al poble. Els recordo que l’Ajuntament té en plantilla 2 arquitectes superiors, 
un arquitecte tècnic, un enginyer superior i un enginyer tècnic, que cada un d’ells treballa 8 
hores al dia. Tots sabem que el Pla general s’ha aprovat, i que per tant no hi ha tant volum de 
feina de planejament. Tots sabem que no entren llicències d’obres majors. Per tant estic segura 
que els arquitectes de la casa haurien pogut fer, tant per temps com, per descomptat, per 



 
  
 
 
  

capacitat, el projecte d’arranjament dels baixos dels jardins del Xifré. Tinguin cura dels diners 
de què disposen. Que no estem com per contractar arquitectes externs. Els ho demano si us 
plau i m’atreveixo a dir que parlo per boca de la gran majoria d’arenyencs, que es deuen fer les 
mateixes preguntes.  
 
Sobre la rampa a la platja de la Picòrdia. Aquest grup municipal ja va manifestar al seu moment 
que era del tot necessari fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones 
amb cotxet d’infants, però considerem que si l’ascensor es mantingués en condicions, 
funcionaria i el problema estaria resolt. En infinitat de municipis hi ha ascensors als carrers i 
funcionen a la perfecció. No cal fer aquesta rampa que ara puja de preu, ja que recordem que 
primer havia de costar 36.000.- € i ara ja en costarà de moment 55.787. Sense entrar a valorar 
l’impacte visual que generarà la rampa a l’entrada d’Arenys des de la Nacional, carta de 
presentació del nostre poble.  
  
Una vegada més els demano que siguin conscients de la responsabilitat que tenen i actuïn en 
conseqüència.  
  
Per tot això, ERC s’abstindrà. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Sobre aquesta modificació de crèdit, des de la CUP farem una sèrie d’aportacions 
al debat: 
  
1r.- Sempre hem comentat que les factures s’han de pagar; si algú fa una feina, aquesta s’ha de 
cobrar. I amb aquest mateix argument vam defensar els treballadors i treballadores de la funció 
pública a qui l’Estat els va robar una part de la paga extraordinària de Nadal de fa un parell 
d’anys. En aquell moment ja vam recordar que les pagues extraordinàries no són cap regal que 
et fa el patró, sinó una part que s’ha retingut del sou i que es retorna en períodes de màxim 
consum. Els i les treballadores es van defensar i ara hi ha una sentència que obliga 
l’Administració a retornar els diners retinguts. Per tant, entenem aquesta despesa com la 
restauració d’un greuge que cal resoldre. 
  
2n.- Respecte al Centre de Viver d’Empreses, entenem que si s’hi acaba apostant vol dir que 
s’hi descarten altres usos. Havia de ser, també, un alberg. En algun moment, fins i tot va 
semblar que l’ús del viver d’empreses es deixava de banda. No és el primer suplement de 
crèdit que rep aquesta aposta, tot i que el més calent és a l’aigüera i amb tres anys de mandat, 
aquest projecte potser ha deixat de ser una necessitat, atès que els possibles pretendents de 
l’espai, evidentment no s’han pogut esperar tant de temps. S’hi va tard! 
  
3r.- Per acabar, destaquem l’obra de maquillatge que es vol fer al rial del Bareu. Des de la CUP 
hem defensat a bastament que calia actuar a la zona del Bareu. És una zona d’Arenys que 
durant molts anys no s’hi ha intervingut, a la banda baixa, mentre a la banda alta s’hi va fer una 
escola bressol, una de primària i un reguitzell de pisos. I tot això sense abans haver adaptat els 
accessos i haver valorat l’impacte que això comportava per al veïnat de la banda de baix. I el 
resultat és ben sabut per tothom: molt de trànsit a les hores d’entrada i sortida de les escoles i 
els autobusos han de passar per una urbanització per accedir a l’escola. Pel que fa a circulació i 
a contaminació sonora, i evidentment i en un altre camp de coses, en l'àmbit ecològic, doncs la 
planificació del Bareu ha estat un desastre; nefasta! I aquest nou projecte, que en tindria 
l’oportunitat, no corregeix res. 
  



 
  
 
 
  

I en el camp hidràulic, al capdavall és un rial, no ens enganyem, aquesta obra no és una 
canalització ni és low cost, aquesta obra és i serà un nyap. Un nyap, això sí, que ens costarà 
molts diners. Fer el mateix sistema de caixó soterrat que hi ha al carrer d’Amunt és malgastar 
els diners. El carrer d’Amunt no és un rial, i el Bareu no només ho és sinó que exerceix la seva 
funció amb molta força. L’obra no resoldrà els problemes que genera la pluja i el sistema de 
reixa quedarà tapat a la primera de canvi, tal com passa a dalt, una mica més amunt de l’escola 
bressol dels Colors. 
  
Com passa massa sovint, la política de despatx no està gens coordinada amb qui ha de ser el 
receptor d’aquesta política. I això l’únic que genera és desconfiança i desafecció. Desconeixem 
els motius que porten l’equip de govern a apostar per aquesta obra. De la mateixa manera que 
l’equip de govern desconeix el parer del veïnat sobre l’obra. I podem dir això perquè a petició 
del veïnat, dimecres passat a la CUP vam reunir-nos amb ells. El primer que vam constatar és 
la poca informació de què disposen; tota via premsa. I el segon, una obvietat, és el fet que qui 
més coneix el rial és el mateix veïnat, que té molt clar que l’obra tal com està plantejada no 
servirà per res. 
  
Per tot el suara exposat, a la CUP de cap de les maneres podem avalar i fer confiança a 
aquesta obra. Com deia l’escriptor Lampedusa, cal que les coses canviïn perquè no canviï res! 
Doncs això és aquesta obra, però amb l’afegit dels 551.000 euros que ens costarà. 
  
Dit això, i com sempre que es parla de diners que no els gestionarem nosaltres, el sentit del 
vot de la CUP serà l’abstenció en aquest punt. 
  
El regidor Sr. Lopez, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Sobre l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit el grup municipal d’ICV volem fer 
alguns comentaris. 
  
D’entrada podem dir que algunes de les despeses que es preveuen poden estar totalment 
justificades i per tant hi donem el nostre suport, però d’altres, com veurem responen a la 
voluntat del govern municipal de tirar endavant alguns projectes amb demora de vegades o 
amb la sensació de voler anar massa de pressa i que nosaltres no compartim. I que ara 
entrarem a comentar en detall. 
  
Quant al pagament al personal laboral de l’Ajuntament de la part proporcional de la paga 
extraordinària de Nadal de 2012, meritada fins a l’entrada en vigor del Reial decret 20/2012, de 
15 de juliol de 2012, i que en conjunt suma 76.706,27 euros, aquesta ara s’haurà de fer efectiva 
en compliment de la sentència del Jutjat Social número I relativa al procediment de conflicte 
col·lectiu 169/2014. Al desembre del 2012 nosaltres mateixos varem presentar una moció 
demanant el pagament d’aquesta part de la paga de Nadal, però per desgràcia no es va aprovar 
pels vots en contra dels grups al govern municipal; si no fos així, si s’hauria aprovat, els nostres 
treballadors laborals municipals, ja fa temps que ho haurien cobrat i no hauríem d’haver 
esperat que un jutjat els donés la raó. 
  
Quant als diners que es posen pels locals del Xifré, que tal com es va informar a la Comissió 
Informativa es destinaran a la Creu Roja i a uns espais per tal que músics arenyencs puguin 
assajar, i que sumen 37.836’57€, i que se’ns va dir que són per equipar aquests locals,i per tant 
s’han de sumar al que inicialment ja s’havia pressupostat, no estem d’acord que aquest projecte 
s’hagi encarregat a un arquitecte extern, quan creiem que els nostres Serveis Tècnics ho 
haurien pogut assumir, i s’ha de saber que el cost d’aquest arquitecte extern és de 5.977,40 
euros tal com se’ns ha informat. No hi estem d’acord. De fet, de nou en no tenir un pla 



 
  
 
 
  

d'equipaments sobre la taula, que permeti consensuar entre tots plegats quin és el millor espai 
per a cada ús, al llarg d'aquests darrers dos anys, a aquests locals se'ls han adjudicat diferents 
finalitats. És evident que estem d'acord que els nostres joves, o no tant joves, puguin disposar 
de bucs per assajar, una demanda històrica a la vila. Però pensem que cal planificar a curt, però 
també a mitjà i a llarg termini, i que cal tal com diem que el pla d'equipaments sigui una eina de 
treball, de consens, i d'estratègia. 
  
Com també creiem que cal posar sobre la taula, les residències als espais municipals de les 
diferents entitats, perquè si no podem caure en greuges comparatius. 
  
No podem dir res en contra dels diners que es posaran per ajudar a rehabilitar el retaule de la 
parròquia, ja que estem a favor del manteniment del nostre patrimoni cultural, i a més, tal com 
se’ns va explicar, aquesta rehabilitació es farà conjuntament amb la Generalitat i l’Església que 
també hi posaran la seva part de diners. I a més, pel que sembla, en aquest cas es tracta 
d’avançar uns diners per tal de poder licitar l’obra i perquè aquesta pugui començar. Està bé, 
perque tindrem un conveni a tres bandes que preveu el repartiment de les despeses. 
  
Per altra banda, la inversió que es pensa fer d’uns 25.787,05 euros per a la rampa de la Riera 
fins a la platja, i que sumats al pressupostat inicialment puja a més de 57.000 euros, se’ns diu 
que són perquè pugui començar l’obra, però que en cap cas serà abans de l’estiu, que ja hi 
som, i per tant, tot i el compromís inicial fet des de la Regidoria d’Urbanisme passarem un 
altre estiu sense aquest accés que hauria de servir per a les persones amb mobilitat dificultosa 
a la platja, i també s’ha de dir que sense que s’hagi vist el projecte final, de la viabilitat o la 
funcionalitat del qual encara dubtem segons el pendent que tingui aquesta rampa. 
  
No direm res dels diners per reformar la pista de skate, tot i que ens sembla un import prou 
important de 19.449.01 euros, ni dels destinats a l’edifici de la Policia i a l'ordenació del trànsit, 
només que esperem que siguin útils per resoldre problemes prou coneguts de trànsit dintre 
del nucli d’Arenys. 
  
Sí que volem fer un comentari per l’import destinat a la compra i instal·lació d’un sistema de 
càmeres al local destinat a Dipòsit Municipal de vehicles, ja que tal com ens va informar la 
regidora de Governació, encara no és definitiva la ubicació d’aquest dipòsit i per tant no 
creiem que tingui massa sentit instal·lar càmeres de seguretat fins que no es conegui aquesta 
ubicació de forma definitiva. 
  
Per altra banda, s’inclou la subvenció per a l’activitat de piscina a l’Institut Els Tres Turons, com 
altres anys, per import de 1.200 euros, perquè segons se’ns va dir no es va poder incloure per 
un defecte de forma als pressupostos anuals. Demanem que per al proper any es pugui fer i no 
s’hagi de passar per una modificació de crèdit com és el cas. 
  
Quant als diners que es pensen posar per al Viver d’Empreses, que són 9.934’03 euros, 
celebrem que el govern municipal s’hagi posat d’acord, i esperem no caure en contradiccions 
passades sobre l’ús que es vol donar a l’edifici Xifré. Com en el conte de la lletera, els grans 
operadors o les institucions que s'havien interessat per l'edifici s'han esfumat, i ara retornem 
amb presses al Viver d'Empreses, on tenim una subvenció concedida des de fa anys que podria 
perillar amb tanta indefinició. Per altra banda, segons hem vist a l’informe d’Intervenció serien 
necessaris els informes previs i vinculants de la Generalitat. 
  
I hem deixat per al final el comentari sobre la que sembla que serà la gran obra de final de 
mandat d’aquest govern municipal, i que en aquest cas s’emporta la major quantitat de diners 



 
  
 
 
  

d’aquesta modificació de crèdit, en concret 265.532,28 euros, a costa de renunciar a la obra 
d’urbanització de la Riera en el tram entre el carrer de l’Olivar i el del Bisbe Vilà Mateu. El 
cobriment del rial del Bareu, ja és una gran obra, que no cal explicar que fa anys que està 
pendent de fer, amb diferents projectes que venien a resoldre sobretot el problema de 
seguretat quan hi ha en grans rierades. Problemes que han crescut des de la urbanització de la 
zona del Bareu-Paraiso amb la instal·lació de dues noves escoles i un augment considerable de 
pas de la població cap a elles. Una obra que per diferents motius ha sofert diferents entrebancs 
i que ara es vol executar abans de finals d’any, amb un projecte que per una banda no s’ha 
consultat als veïns ni a la resta de grups municipals, ni se’ls n'ha informat; nosaltres creiem que 
un projecte com aquest mereixeria una informació prèvia als vilatans i un consens de tots els 
grups municipals. I per altra banda, pel que sabem, també dubtem que sigui la solució als 
problemes de seguretat, ja que no creiem que en cas de grans rierades, o no tan grans, si 
aquestes són successives, es pugui drenar l’aigua i tots els elements que arrossega i que 
acabaran taponant la canalització. 
  
Els diners destinats al Bareu, i a la urbanització de la Riera, han anat movent-se en diferents 
modificacions de crèdit sense una clara aposta de prioritats, com també de falses promeses en 
les subvencions institucionals d'aquests projectes. 
  
Veiem que és tracta d'una modificació de crèdit pensada per fer tot el que es pugui abans de la 
cita electoral d'aquí a un any, i tirar pel dret sense esperar el finançament anunciat, i fins i tot 
executar alguns projectes com el del Bareu, encara que sigui a crèdit. 
  
Per tots els motius exposats el nostre vot serà contrari a aquesta modificació de crèdit 
proposada. 
  
El regidor Sr. Llodrà s’incorpora durant la discussió, per la qual cosa no vota. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 4 vots de CiU, 4 vots del PSC i  2 vots PP  
Vots d’abstenció: 1 vot CUP i 1 vot Bloc Municipal  
Vots en contra: 3 vots d’ICV i 1 ERC 
  
3.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Sr. Luna i a la Sra. Garcia.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, en data 30 de maig de 1997, va cedir al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya una porció de la finca propietat del monestir de les 
Mares Clarisses a fi de construir-hi l’ampliació de la seu dels Jutjats. 
  
En data 3 de març, el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, alcalde en aquell moment de l’Ajuntament, 
va comunicar al secretari general del Departament de Justícia que en la construcció del nou 
edifici judicial havien d’assumir l’obligació de traslladar l’actual ubicació de la caseta del masover 
de la finca, així mateix manifestava la necessitat que les germanes Clarisses disposessin d’un 
document en què es concretés aquesta obligació.  
  
En data 26 de març, el secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat va enviar 
un ofici a l’Ajuntament en el qual feia constar que en el projecte constructiu de l’edifici judicial 



 
  
 
 
  

s’inclouria el trasllat de la caseta del masover i que aquesta actuació implicaria una despesa que 
no ultrapassaria la quantitat de dotze milions de pessetes. 
  
Posteriorment les obres van executar-se i finalitzar-se sense haver-se efectuat el trasllat de la 
casa dels masovers i sense que constés en l’aprovació del projecte d’ampliació de l’edifici dels 
Jutjats el desplaçament de la dita caseta. 
  
Mitjançant escriptura de data 20 d’abril de 2005 el convent de les Mares Clarisses va atorgar al 
Sr. Luna i la Sra. Garcia, masovers ocupants de la caseta, un dret d’habitatge que s’inscrigué en 
el Registre de la Propietat. 
  
En data 29 de març del 2006, l’Ajuntament comunica al Departament de Justícia que no havia 
complert el compromís d’assumir les despeses de finançament dels costos per desplaçament 
de la caseta dels masovers. 
  
En data 16 de desembre de 2008, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
comunica a l’Ajuntament que l’obligació de traslladar la casa dels masovers havia esdevingut 
innecessària i mancada de dret públic i es negà a realitzar obres de manteniment de la casa. 
  
Actualment l’estat d’abandonament en què es troba el monestir de les Mares Clarisses i la 
manca d’obres de conservació de la caseta dels masovers ha comportat que les condicions 
d’habitabilitat del Sr. Luna i i la Sra. Garcia siguin molt precàries. Cosa que s’afegeix al fet que 
no disposen de recursos per satisfer l’arrendament d’un habitatge al qual puguin traslladar-se 
de manera urgent. 
  
Val a dir que el convent de les Mares Clarisses va complir les obligacions estipulades i que 
l’Administració de la Generalitat ha incomplert el compromís que va adquirir al seu dia en el 
projecte constructiu de l’edifici judicial i que incloïa en la seva execució el trasllat de la caseta 
del masover. 
  
Vist l’informe d’Intervenció.  
  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
  
1.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Mar concedeixi al Sr. Luna i la Sra. Garcia, amb caràcter 
personal, una subvenció nominativa com a màxim de 550,00 euros per al pagament de la renda 
d’un habitatge al qual s'han traslladat, ja que l’edifici fa temps que no s’ha reformat a causa de 
l’ampliació del jutjat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912 48901.  
  
2.-  Aquesta subvenció es concedirà mensualment i fins al 31 de desembre de 2014. La 
subvenció haurà de justificar-se davant l’Ajuntament amb els originals dels comprovants de 
despesa. En el supòsit de pròrroga, aquesta ha de fer-se de manera expressa i per períodes 
anuals. 
  
3.- Aquesta subvenció s’extingirà anticipadament en el moment que els beneficiaris rebin per 
qualsevol mitjà una prestació suficient per satisfer amb els seus propis recursos el pagament 
d’un lloguer, o els sigui restituït l’habitatge en condicions d’habitabilitat  per part de la 
propietat. 
  
4.- El Sr. Luna i la Sra. Garcia es comprometen i obliguen solidàriament a reemborsar a 
l’Ajuntament les quantitats percebudes en concepte de l’ajut descrit en els pactes anteriors, tan 



 
  
 
 
  

bon punt percebin alguna quantitat per part de la propietat actual o futura de l’immoble gravat 
en el seu dret pel títol que sigui. 
  
5.- Requerir al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que dugui a terme 
l’actuació a què, en data 22 de març de 1999, es va comprometre per al suport de l’ampliació 
de l’edifici dels Jutjats, i que es concretava a traslladar la caseta del masover. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix: El nostre grup ha estat sempre favorable a resoldre i/o reduir el greuge patit per 
aquesta família a causa de l’interès municipal, per tant, tornarem a votar favorablement fins que 
es resolgui d’una vegada el tema de fons. 
  
Atès que l’anterior subvenció aprovada finalitzava el 31 de desembre de 2013 i ara, al mes de 
juny, es porta la corresponent al 2014, ens preguntem com s’han cobert aquests 6 mesos del 
2014, ja que en la documentació a què tenim accés no ens queda clar. Prego que ens ho 
aclareixin. 
Votarem favorablement. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: ERC s’abstindrà en aquest punt per diverses raons, manifestant abans de res el 
nostre ple suport al Sr. Luna i a la seva família els quals estan patint des de fa anys una situació 
lamentable per culpa de les administracions. 
Aquesta situació s’inicia l’any 1997, fa 16 anys, quan el llavors alcalde d’Arenys de Mar va 
comunicar al Departament de Justícia l’obligació de traslladar la caseta del masover de la finca 
de les Clarisses, cosa que el secretari general del Departament de Justícia va reconèixer 
afirmant que es traslladaria i que el cost no sobrepassaria els 12.000.000 de pessetes.   
 
Ens alegrem, però, que gràcies a la insistència del Sr. Luna, sembla que la situació està canviant. 
És de justícia que així sigui i que es reparin d’una vegada per totes els drets manllevats a la 
família Luna, que ha pagat fins i tot amb la seva salut tota aquesta situació.  
 
Desitgem de tot cor que aquesta vegada es vegi llum al final del túnel, gràcies a la lluita 
constant i sense fi del mateix Sr. Luna, a qui aprofitem per encoratjar-lo i per mostrar-li tot el 
nostre afecte i suport. És un exemple a seguir. I li estenem la mà una vegada més per a 
qualsevol cosa que puguem fer per ell.   
 
I ens abstenim perquè sabem que la nostra abstenció no influirà en el resultat de la votació i 
aprofitem per demanar una vegada més que es facin les coses bé, exigint des de l’Ajuntament a 
qui té obligacions que les compleixi. L’Ajuntament és, tal com se’ns va dir, responsable 
moralment de la situació del masover. Hi estem d’acord, però per aquest mateix motiu, el que 
hauria de fer l’Ajuntament és fer executar el conveni que va signar amb el Departament de 
Justícia i en cas de no aconseguir-ho, instar un procediment contenciós-administratiu davant els 
tribunals per tal de fer executar l’acordat, perquè l’Ajuntament és un tercer interessat i perquè 
ha de vetllar perquè es compleixin els acords. En 17 anys, hi ha hagut temps d’haver interposat 
4 o 5 processos judicials, que és el que s’hauria d’haver fet. És per aquesta pasivitat de tots els 
governs que han passat durant aquests anys per l’Ajuntament que ens abstindrem.  
 
 El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Diuen que corregir és de savis. I aquesta és l’oportunitat que ens ho permet fer. 
Esperem, però, que aquesta subvenció nominativa passi a millor vida i que el Departament de 
Justícia aprofiti, també, l’oportunitat per corregir la deixadesa i el compromís que va adquirir 



 
  
 
 
  

amb els masovers de les Clarisses quan ja fa 17 anys van cedir un espai del convent per fer els 
nous jutjats a canvi de garantir-los un habitatge. Però després de 17 anys cal fer justícia i que el 
compromís de la Generalitat es compleixi i que l’administració empari i no, com fa massa 
sovint, desempari. 
  
Ara bé, si el Departament de Justícia té responsabilitat en aquest greuge, també és ben cert 
que un altre cop tornem a tenir sobre la taula les conseqüències d’un error polític i tècnic 
comès fa molts anys en aquesta casa. L’Ajuntament va actuar de garant, davant d’aquesta 
família, en les negociacions amb Justícia. I l’Ajuntament, que és qui va concedir la llicència 
d’obres, podia haver exigit la compensació d’aquesta família com a condició imprescindible per 
atorgar el permís. Però no va ser així i 17 anys més tard ens trobem concedint una subvenció 
nominativa per una mala gestió i deixadesa o oblit polític del qual la institució és moralment 
responsable. Cal restituir el greuge comès a aquesta família i el desemparament durant tants 
anys, evidentment, sí. Però també cal depurar responsabilitats. Si no és així, no avancem.  
  
Atès que darrere tot això hi ha un drama humà, atès també que el procediment que ha seguit 
l’Ajuntament no ha estat el més adequat, i atès que el sentit del nostre vot no condiciona 
l’aprovació de la subvenció, el sentit del vot de la CUP serà l’abstenció. 
  
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Avui es porta novament a Ple l’acord per concedir una subvenció de caràcter personal 
per satisfer les despeses d’un habitatge per a la família que tenia el domicili a l’edifici de les 
Clarisses, antic convent que a hores d’ara està pendent de saber quin serà el seu futur 
immediat i que durant anys pateix un greuge per un desgavell de l’Administració. 
  
El sentit del vot d’ICV serà novament l’abstenció, com ha estat en les anteriors propostes 
d’acord per concedir-la o suplementar-la.  
  
Iniciativa ha manifestat reiteradament, vist tot l’expedient d’aquest cas, els informes, els 
diferents convenis, i en general tota la documentació que hem tingut a mans, que 
l’Administració, municipal i supramunicipal ha estat injusta, i no ha complert les obligacions 
pactades i que ha generat una situació que, de moment, sembla que malgrat tots els intents, no 
s’està resolent..   
 
Pensem que s’han de depurar responsabilitats i exigir que es compleixin els pactes a què es va 
arribar al seu dia, entre el convent de les Mares Clarisses, l’Ajuntament i el Departament de 
Justícia. Ja n’hi prou. Ja han passat prou anys de greuge. Sabem  pels afectats que s’ha tornat a 
reprendre el fil  del compromís i que la Generalitat s’ha compromès a tornar a revisar 
l’expedient, el projecte i el compromís adquirit. Demanem que es resolgui, que no tornem a 
començar, i que es vagi per feina d’una vegada per totes.  
  
Aquesta nova subvenció nominativa, que  es va atorgant  any rere any, permet que, de 
moment, els beneficiaris puguin gaudir d’un habitatge digne, fet que resol  temporalment la 
seva situació. Però siguem conscients que no estem fent una obra de caritat.  
  
A ICV pensem que també han de recuperar la dignitat, amb la restauració dels drets que van 
adquirir al seu moment i que al llarg de tots aquests anys no s’han respectat. Aquesta 
subvenció no és ni ha de ser cap ajuda social,  sinó un reconeixement d’un deute, que les coses 
es van fer malament i que la situació s’ha anat deteriorant, sense que  al llarg dels anys que han 
passat , s’hagi restituït l’habitatge en condicions d’habitabilitat o lliurats els recursos necessaris 
que garanteixin el dret a un habitatge digne.  



 
  
 
 
  

  
És del tot  just  i estan en el seu dret  que reclamin el que s’havia promès des d’un principi, 
l’any 1997, amb la compra-venda i posterior cessió dels terrenys propietat de les Clarisses al 
Departament de Justícia per fer-hi els jutjats.  
  
Recordem que l’Ajuntament té una responsabilitat  pel que fa a l’atorgament d’una llicència 
d’obra, sense comprovar i exigir al seu moment al Departament  de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya el compliment del compromís a què havia arribat amb l’Ajuntament. ICV 
considera que el Departament de Justícia ha incomplert el tracte a què va arribar amb 
l’Ajuntament en no portar a terme el trasllat de la caseta tal com havia manifestat per escrit el 
març de 1999. I ens reiterem que  també el consistori hauria d’haver reclamat al seu moment 
que es dugués a terme l’actuació a què es van comprometre. L’Ajuntament té el deure de 
reclamar aquests acords i que es restitueixin els drets als afectats.  
 
Amb tot, tornem a  recordar que el convent de les Clarisses ha portat i portarà cua. 
L’Ajuntament a més arrossegarà, si no es gestiona bé, i no sembla que així sigui, una demanda 
milionària que pot afectar les arques municipals, seguint el camí de les sentències que encara 
estem pagant entre tots els vilatans, per errors de l’Administració. 
 
Continuem sense veure clara aquesta fórmula per la qual ha optat el govern i que considerem 
que té moltes mancances. Sobretot de tipus jurídic i que podrien perjudicar a la llarga una i 
altra part. Si el tema s’enquista, serà més difícil de resoldre i ho hauran d’assumir altres 
governs en mandats futurs.  També cal dir que a l’expedient no hi havia cap informe, ni de 
Secretaria ni d’Intervenció, positiu en aquest sentit, però tampoc jurídic. En aquesta ocasió, no 
hem pogut saber tampoc a càrrec de quina partida del pressupost s’efectuen aquests 
pagaments. Trobem a faltar també la justificació del que ha passat amb l’abonament d’aquesta 
quantitat dels mesos de gener al present mes de juny.  
 
Amb tot celebrem que els beneficiaris tinguin resolta la seva situació, a la qual, repetim, 
moralment està obligat l’Ajuntament  i tornem a demanar a l’equip de govern que faci el 
requeriment tantes vegades com faci falta al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya perquè compleixi allò a què es va comprometre i que no s’allargui en el temps.  
 
Per tot el que hem explicat, i entenent que és de rebut no perjudicar els beneficiaris de la 
subvenció nominativa ni agreujar la seva situació, el nostre grup s'abstindrà a la votació. 
  
La tinent d’alcalde Sra. Lorena Estrada s’absenta de la Sala i no participa en la votació d’aquesta 
proposta. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC i  2 vots PP i 1 vot Bloc Municipal 
Vots d’abstenció: 1 vot CUP, 3 vots d’ICV i 1 ERC 
  
4.- Aprovar les tarifes del servei de la deixalleria de l’any 2014.- 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
Atès que en sessió plenària de data 16 de maig de 2012, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va 
aprovar la delegació de competència per a la gestió del servei de deixalleria municipal a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com el Reglament regulador d’aquest servei de deixalleria 



 
  
 
 
  

municipal i el conveni relatiu a la delegació de competència per a la gestió d’aquest servei, el 
qual ha estat signat conjuntament amb els ajuntaments d’Arenys de Munt i Sant Iscle de 
Vallalta. 
  
Atès que en el marc del conveni de delegació signat, s’establia l’aplicació de tarifes en els casos 
d’entrada de materials als usuaris amb activitat econòmica, així com l’obligació del gestor del 
servei d’elaborar un estudi de tarifes del servei, perquè aquesta procedeixi a la seva aplicació 
des de la seva vigència. 
  
Vist “l’Estudi de tarifes del servei de deixalleria” elaborat per l’empresa gestora del servei de 
capital íntegrament públic GUSAM S.A. i presentat a la Comissió de seguiment del servei de 
deixalleria en data 15 d’octubre de 2013. 
  
Vista l’acta de la reunió de la Comissió de Seguiment de la deixalleria, celebrada en data 15 
d’octubre de 2013, i el certificat emès per la Secretària de la Comissió de l’acord adoptat en 
aquella sessió relatiu a l’aprovació per unanimitat dels membres de la Comissió de les tarifes 
per l’any 2014.  
  
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de medi ambient, de data 4 de juny de 2014, i l’informe 
jurídic, emès per la tècnica d’administració general, de data 4 de juny de 2014, dels quals es 
desprèn l’adequació tècnica de la proposta, d’acord amb el conveni i el reglament aprovats, per 
a l’aplicació de les tarifes proposada per l’empresa pública gestora del servei. 
  
Vist l’article 17 del Reglament Regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys de Mar, 
Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, el qual estableix que les tarifes relatives a la utilització 
d’aquest servei han de ser aprovades pels respectius ajuntaments titulars del servei. 
  
Vist que és competència de cada municipi l’establiment de tarifes i que l’òrgan municipal 
competent per a la seva aprovació és el Ple de la corporació, conforme estableix l’article 299 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
  
De conformitat amb l’exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
  
1.- Aprovar la proposta de tarifes de l’any 2014 per als usuaris dels servei que desenvolupen 
una activitat comercial, proposada per l’empresa pública gestora del servei de deixalleria, 
GUSAM SA, i que va ser aprovada en la Comissió de seguiment de la deixalleria d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, de data 15 d’octubre de 2013, que són les 
següents: 
  
Codi residu Fracció  tarifa  (€/Kg) 
160506 REPQ Reactius químics de laboratori 0,63 € 
160901 REPQ Comburents permanganats 

0,63 € 
160902 REPQ Comburents cromats 
160903 REPQ Comburents peròxids 
160904 REPQ Comburents ni permanganats ni cromats ni peròxids 
RADIO Radiografies 0,63 € 
140603 REPQ Aerosols 0,22 € 
101103 Fibra de vidre 0,14 € 



 
  
 
 
  

PVC lm Làmines de PVC 0,13 € 
mat Matalassos 0,09 € 
200201 Esporga 0,04 € 
200301 Rebuig 0,03 € 
200307 Voluminosos 0,03 € 
200102 Vidre pla 0,02 € 
200138 Fusta que no conté substàncies perilloses 0,02 € 
170107 Runa 0,02 € 
160601 Bateries de plom 0,00 € 
160602 Acumuladors de Ni-Cd 0,00 € 
20799 Ampolles de cava senceres 0,00 € 
5199 Bombones de butà 0,00 € 
70708 REPQ Cosmètics 0,00 € 
80312 Cartutxos de tinta 0,00 € 
80318 Tòners 0,00 € 
101309 REPQ Fibrociment amb amiant 0,00 € 
130206 REPQ Oli mineral usat 0,00 € 
140602 REPQ Dissolvents halogenats 0,00 € 
150106 Envasos mixtos 0,00 € 
150107 Vidre envàs 0,00 € 
150111 REPQ Envasos a pressió metàl·lics 0,00 € 
160103 Pneumàtics 0,00 € 
160107 REPQ Filtres d'oli 0,00 € 
160603 Piles que contenen mercuri (incloses piles botó) 0,00 € 
160604 Piles alcalines (excepte les que contenen mercuri) 0,00 € 
160605 Altres piles i acumuladors sense mercuri i no alcalines 0,00 € 
160606 Electròlits de piles i acumuladors 0,00 € 
170402 Alumini 0,00 € 
170411 Cables elèctrics que no contenen substàncies perilloses 0,00 € 
191001 Ferralla 0,00 € 
200101 Paper i cartró 0,00 € 
200110 Roba i sabates 0,00 € 
200114 REPQ Àcids 0,00 € 
200115 REPQ Bases 0,00 € 
200121 RAEE A5 Tubs fluorescents 0,00 € 
200123 RAEE A1 Neveres 0,00 € 
200125 Olis i greixos comestibles 0,00 € 
200127 REPQ Pintures i pastosos 0,00 € 
200131 Medicaments citotòxics i citostàtics 0,00 € 
200135 RAEE A4 Electrònica i informàtica  (components perillosos) 0,00 € 
200136 RAEE A2 grans electrodomèstics sense perillosos 0,00 € 
200139 Plàstics 0,00 € 
200140 Metalls 0,00 € 
200199 Altres valoritzables selectivament ( cintes) 0,00 € 
20b135 RAEE A3 TV i monitors 0,00 € 
CAP-al Càpsules cafè d'alumini 0,00 € 
CAP-pl Càpsules cafè de plàstic 0,00 € 
CD  CD i DVD 0,00 € 
EXTINT Extintors 0,00 € 



 
  
 
 
  

  
2.- Ordenar la publicació de les noves tarifes del servei de deixalleria al tauler d’edictes de la 
corporació i al web municipal per a general coneixement. 
  
3.- Comunicar el present acord als ajuntaments d’Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta i a 
l’empresa GUSAM, SA. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix: Vistos els informes dels tècnics, la memòria d’explotació 2013 de la GUSAM, 
compartim que s’ajustin les tarifes a la realitat dels usos a fi de esdevenir eficients. El mateix 
exercici haurem de fer el proper any, per avaluar si els canvis adoptats han estat correctes i si 
cal mantenir-los o adaptar-los de nou. 
  
No hem rebut cap queixa pel funcionament del servei, però no tenim la seguretat de saber si 
hi ha incidències, per això el nostre grup proposa també que s’aprofiti el fet de tenir les dades 
dels usuaris professionals de la deixalleria per recollir la seva valoració del servei i propostes 
de millora, a fi que la gestió es mantingui en sintonia amb les necessitats reals dels seus usuaris 
i es consolidi. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: ERC votarà a favor de l’aprovació de les tarifes de la deixalleria ja que en 
l’anterior mandat vàrem començar a treballar amb els municipis d’Arenys de Munt i de Sant 
Iscle, perquè volíem posar fi a la picaresca d’alguns industrials que, tot i tenir l’obligació de 
gestionar els residus que generen i cobrar als seus clients per aquesta gestió, feien ús de la 
deixalleria municipal aportant gran quantitat de residus, alguns d’ells amb alta toxicitat i de 
difícil gestió. Per aquest motiu creiem oportú i necessari aprovar aquestes tarifes. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Des de la CUP, respecte al punt que es porta a aprovació, volem fer una sèrie de 
valoracions: 
  
La gestió de la deixalleria que portava el Consell Comarcal va ser nefasta i és arran d’això que, 
finalitzat el contracte, ara és una empresa pública qui fa la gestió de la deixalleria municipal. 
D’aquesta manera hi ha molt més control de la feina, de la despesa, dels resultats i podem 
conèixer, en tot moment, atès que està informatitzat, tota la gestió a l’instant. I també, amb 
una empresa pública, contribuïm a trencar amb els grans entramats empresarials que toquen 
moltes i moltes més tecles fora del sector de tractament de residus. Són, en general, grups 
empresarials que acaben esdevenint lobbys de pressió per marcar una política econòmica 
neoliberal i gens adequada, si és que mai ho ha estat, pels temps de crisi que estem patint. 
  
I estem contents que s’hagi portat a terme la proposta que vam fer quan es va cedir 
competències a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per fer la gestió de la deixalleria 
mancomunada. En aquell moment dèiem: proposem, com una millora més, atès que el sistema 
estarà del tot informatitzat, que de cara a les ordenances fiscals per al 2013 es tingui en 
compte el fet d’incloure bonificacions per a aquells usuaris que utilitzin el servei. I aquest fet, 
mitjançant les targetes de què disposen els usuaris, és possible i bonificable per a aquest any 
2014.  
  
Caldrà, però, fer conèixer el recurs, publicitar-lo per vies no només informàtiques. Fer-ne 
propaganda entre l’usuari domèstic, el majoritari, i el comercial. I amb l’encariment de la tarifa 
d’alguns productes, caldrà fer una bona campanya per evitar la insubmissió al servei i que no 



 
  
 
 
  

haguem de veure a qualsevol rial o camí amagat una pila de runa o de mobles, per exemple. Cal 
recordar que per a un usuari comercial, la generació d’aquell residu li ha suposat uns guanys. 
Pensem que cal explicar que la gestió controlada del residu sempre és més barata, en costos, 
que qualsevol abocament incontrolat. Per tant, des de l’Ajuntament, i des de la mateixa 
deixalleria, fem pedagogia de la corresponsabilitat en la gestió de tot allò, que tot i ser privat, 
ens acaba afectant com a públic. 
  
El sentit del vot de la CUP en aquest punt serà afirmatiu. 
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Al ple de gener del 2013, quan es va portar a Ple la proposta de tarifes del servei de la 
deixalleria, aquest grup municipal hi va votar en contra. 
  
Aleshores, vam demanar que la Comissió de Seguiment de la Deixalleria Municipal d'Arenys de 
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, valorés de nou les tarifes que s'hi proposaven 
perquè les trobàvem molt altes comparativament amb d'altres deixalleries, i en els temps que 
corren. 
  
Un any i i 4 mesos després, diuen que sempre val més tard que mai, creiem que s'han aplicat 
mecanismes de correcció per fer més raonable la proposta de tarifes per al 2014, aplicada 
només als usuaris comercials, que respecte a les de l'any passat no inclouen la repercusssió 
dels costos fixos del servei sinó només les de transport i tractament, que són preus de mercat 
més favorables a cada tipologia de residu. 
  
També estem absolutament d'acord que els usuaris comercials només hagin d’abonar la tarifa 
corresponent en el cas que aportin deixalles que comportin costos de gestió (sigui de 
transport i/o de tractament) per a l’equipament, cosa que representa aproximadament un terç 
dels productes aportats. i que aquests ingressos previstos puguin suposar un seguit de millores 
per a l’equipament. 
  
La proposta també inclou com a novetat respecte al 2013, la repercussió, en les tarifes de les 
tipologies que pertoqui, dels ingressos del retorn del cànon que s'obtenen per la gestió de 
determinades tipologies de residus, com és el cas dels residus especials en petites quantitats. 
  
Evidentment creiem que és un bon criteri que per a la resta de fraccions o materials que o bé 
no tenen costos de gestió o bé generen ingressos per valorització, els usuaris comercials 
continuïn tenint-hi un accés gratuït. Com també que per als usuaris domèstics de la deixalleria, 
amb independència de quins residus hi aportin, sigui un servei sense cost. 
  
Creiem que aquest replanteig motivat per la davallada significativa en les entrades comercials 
de determinades tipologies de residus, com és el cas de la runa, les fustes o l'esporga, entre 
d'altres... és raonable, i aquesta voluntat de reduir el cost de gestió total serà molt més 
avantatjós per als usuaris comercials. 
  
La runa passa, per exemple, del 0'06 euros per kg al 0'02, la fusta del 0'07 al 0'02, els 
comburents de tota mena, s'han reduït el 100%. 
Pensem que ara sí, corregint la proposta del 2013, els imports proposats s'ajusten a les 
condicions de mercat en relació amb el que són els costos de gestió (transport i tractament) 
de les deixalles aportades a la deixalleria. 
  



 
  
 
 
  

Demanem però que es vetlli que el procés no pugui derivar en situació de picaresca o 
d’irresponsabilitat, i que petites aportacions es camuflin com a domèstiques, o a l’altre extrem, 
que no faci proliferar l’abocament descontrolat de deixalles, un episodi que dissortadament ja 
hem viscut sovint a la nostres viles. 
  
El grup municipal d'Iniciativa votarà a favor de la proposta pels motius que hem esmentat. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC i  2 vots PP i 1 vot Bloc Municipal, 1 vot CUP i  3 
vots d’ICV 
Vots d’abstenció: i 1 ERC 
  
5.- Aprovar la participació en el programa treball i formació.-  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
Vista l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2014 destinada a entitats locals. 
  
Atès, que la base vuitena de l'Ordre estableix que en cas d’entitats locals que participin al 
programa de Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció, ho facin mitjançant el seu Consell Comarcal, hauran de disposar de l’acord 
de l’òrgan de govern competent de l’entitat local municipal pel qual s’aprova aquesta 
participació amb indicació de l’acció d’experiència laboral i el nombre de persones en situació 
d’atur a contractar. 
  
Vista la sol·licitud de subvenció d’aquest Ajuntament en relació amb el Programa treball i 
formació per a l’exercici 2014, de contractació de 2 persones als següents projectes: 
  
- Suport de neteja vial. 
- Recuperació, conservació, protecció i senyalització d’espais naturals a les platges d’Arenys de 
Mar. 
  
És per aquest motiu que es proposa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu 
l’article 52.2 apartats b i f del D. L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de règim local de Catalunya, l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Aprovar la participació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, al programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, mitjançant el 
Consell Comarcal del Maresme, i pels següents projectes: 
  
- Suport a la neteja vial. 
- Recuperació, conservació, protecció i senyalització d’espais naturals a les platges d’Arenys de 
Mar. 
  
Aquests projectes comportaran la contractació de 2 persones. 
  



 
  
 
 
  

2.- L’execució de l’esmentat programa resta condicionada a la concessió de la subvenció de la 
resolució que preveu l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, i a l’existència de consignació 
pressupostària suficient i adequada. 
  
3.- Donar trasllat dels presents acords al Consell Comarcal i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
  
6.-  Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- L’alcalde Sr. Fors 
dóna compte d’aquest informe:  
  
Mònica González Serra, interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el següent 
informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
març, pel 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 del 15 de maig de 2014 fins a 13 
de juny 2014 són els que es relacionen a continuació:  
  
1.- Decret d’Alcaldia 711/2014 de 27 de maig quant a l’informe d’Intervenció 38/2014 de 
23/05/2014 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
  
2.- Decret d’Alcaldia 724/2014 de 29 de maig quant a l’informe d’Intervenció 40/2014 sobre la 
contractació de dos funcionaris interins. 
  
3.- Decret d’Alcaldia 812/2014 d'11 de juny quant als informes d’Intervenció 46/2014 i 47/2014 
9/2014 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Tot i que conscients que aquest punt no es porta a votació, però una vegada 
consultada la documentació d'aquest punt a l'expedient de Ple, aquest grup vol fer constar que 
ens ha sobtat l'informe desfavorable per part de la interventora municipal a la factura 
d'1.839.20 euros en concepte d' "instal·lació en règim de lloguer del material audiovisual amb 
motiu de l'acte del dia 18/4/2014" ..., "que no van ser altres que les de la processó de 
Divendres Sant a la nit, i que aquest acte no va ser organitzat per l'Ajuntament". 
  
També destaquem de l'informe d'Intervenció que "aquesta despesa no s'ha assumit en l'exercici 
de les activitats de l'Ajuntament en tant que l'acte no ha estat organitzat per l'Ajuntament". I 
per aquest motiu, ens agradaria que constés a l'acta.  
  
6.- Precs i preguntes.- 
  
A) PRECS 
  
6.1 Precs presentats pel grup municipal del Bloc: 
  
1.- Demanem al Govern municipal que ens faci a mans el llistat amb l’estat actual de les 
autoritzacions de les terrasses d’enguany. Aquest llistat ha d’incloure la relació dels 
establiments que han sol·licitat autorització per temporada de llurs terrasses, la data de 



 
  
 
 
  

sol·licitud, estat de l’expedient (concedida, denegada o en tràmit) i el motiu pel qual s’ha 
denegat o no resolt.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
2.- Demanem al Govern municipal que aclareixi la confusió existent entre la població respecte 
a les anunciades obres del Bareu, ja que totes les notícies publicades al web de Ràdio Arenys i 
tots els debats parlen de canalització del rial del Bareu, quan la documentació oficial que es 
porta a Ple parla de drenatge i pavimentació. Tanmateix reiterem la petició dels grups a 
l’oposició de tenir una còpia d’aquest projecte de drenatge i pavimentació per procedir al seu 
estudi.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
3.- Demanem que se’ns faci a mans al BLOC Municipal i als Grups que ho demanin, còpia de 
l’informe sociolaboral del nostre municipi que emet trimestralment l’Observatori de 
Desenvolupament Local del Maresme.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual recull el prec. 
  
6.2 Precs presentats pel grup municipal d’ERC : 
  
1.- Preguem al govern municipal que, de manera urgent, ens convoqui a una reunió a tots els 
grups del consistori a fi i efecte d’abordar l’eliminació d’una de les infermeres del CAP, així 
com per plantejar una reunió amb tots els alcaldes de la zona a què presta assistència, per tal 
de fer força per evitar aquest tipus de retallades i d’altres, presents i futures. La Sanitat no pot 
estar afectada per les retallades, ja que considerem que la Salut i l’Educació són les bases i els 
pilars de la nostra societat, per la qual cosa tots hem de lluitar per a que la Sanitat al nostre 
país continuï sent un referent.  
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
2.- Preguem al govern municipal que es plantegi la instal·lació a la plaça de les Palmeres (11 de 
Setembre) per a jocs infantils, a tall d’exemple, el que tenen al passeig marítim de Blanes. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
6.3 Prec presentat pel grup municipal de la CUP : 
  
A petició del veïnat del carrer Sant Narcís, demanem que es netegin els embornals, atès que hi 
ha ja a hores d’ara molts mosquits “normals”, no tigres. 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
6.3 Precs presentats pel grup municipal d’ICV : 
  
1.- Demanem al Govern, que reclami l’impagament del deute de l' escola bressol per part de la 
Generalitat com ho estan fent d'altres municipis de Catalunya.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec. 
  



 
  
 
 
  

2.- Demanem al Govern, que tot i que des d'aquest grup no compartim el model pedagògic ni 
museogràfic que s'ha dut a terme al nou centre d’interpretació pesquer a cel obert al Port 
d'Arenys, una vegada que ja està en funcionament, almenys que es facin les correccions que 
calgui a les errades detectades als plafons, i que siguin més llegibles.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual recull el prec. 
 
B) PREGUNTES  
  
6.1 Preguntes presentades pel grup municipal del Bloc: 
  
1.- Finalment el Síndic de Greuges de Catalunya ens ha donat la raó en allò que argumentava 
amb insistència el nostre grup municipal: que les condicions exigides pel Govern municipal als 
concursants de les guinguetes són financerament insostenibles i cal trobar un punt d’equilibri 
raonable. S’han posat en contacte amb l’Associació per restablir el diàleg? S’ha fixat un 
calendari de treball per incorporar les recomanacions del Síndic i treballar-ho amb temps 
suficient?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon:  En primer lloc aclarir que la seva màxima reivindicació 
era la de prorrogar un any més les autoritzacions sense el preceptiu concurs, i en aquest tema 
no els ha donat la raó. El Síndic recomana revisar les concessions, bàsicament recomana que 
siguin a quatre anys i no a deu. El govern ja ha manifestat la seva voluntat de revisió, en tot cas 
atès que hi ha presentat un contenciós de nul·litat del procés això no es podrà fer fins que es 
resolgui aquest contenciós basat que les autoritzacions han de ser per un any. 
  
2.- Tenim entès que l’Ajuntament es va comprometre amb l’AMPA de l’Escola Joan Maragall a 
fer una aportació econòmica per a l’activitat de psicomotricitat, aportació que encara no s’ha 
materialitzat. Quin és el compromís exacte adquirit pel consistori amb l’AMPA i què ha 
dificultat la seva materialització?  
  
La regidora Sra. Mir respon: El compromís adquirit per aquest govern va ser el de posar un 
reforç als cursos d'infantil durant el curs 2013-2014 de 20 hores setmanals per a necessitats 
educatives especials. En cap cas, de l'activitat de psicomotricitat, encara que els mestres 
d'infantil, en llenguatge col·loquial, li diguin aquest nom. 
Aquesta ajuda es veia reflectida en el pressupost municipal d'aquest any i fins ara, l'AMPA no ha 
pogut entrar la seva justificació total. 
Aquesta documentació va ser entrada per registre el passat dia 10 de juny, i estem procedint a 
tramitar-la perquè es pugui fer el pagament de manera immediata. 
No crec que es tardi ni un mes per a l'atorgació. 
  
3.- Ha arribat l’estiu i amb ell la terrassa més polèmica pels seus reiterats abusos i 
incompliments de les Ordenances, documentat amb nombroses multes. Amb quin criteri ha 
autoritzat l’Ajuntament l’activitat de terrassa?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  amb criteris estrictament tècnics i d'informes positius 
quant els drets del que demana la terrassa.  
  
4.-També ha donat autorització per a activitat d’espectacle? En base a quin precepte?, ja que a 
altres terrasses se’ls ha denegat.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que no hi ha autorització. 



 
  
 
 
  

  
5.- S’ha demanat el preceptiu consentiment als establiments afectats atès que la dita terrassa 
abasta més enllà dels límits de la façana del minúscul local?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon:  La documentació demanada en anys anteriors no és 
requerida de nou. No ens consta cap queixa per part de cap comerciant veí.  
  
6.- És sistemàtica la sobreocupació de la via pública i l’incompliment dels 2,50 m que han de 
deixar de separació entre la façana i la terrassa, per què l’Ajuntament s’inhibeix de fer l’obligat 
control de les mides i de fer complir les Ordenances? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  el control el fa la Policia Local i si sobrepassen, és la 
mateixa Policia qui posa sancions.  
  
7.- Per què l’Ajuntament té un tracte preferencial amb aquesta terrassa, creant un greuge 
comparatiu amb la resta del sector professional?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que l'Ajuntament no té cap tracte preferencial amb ningú. 
Que traslladarà la seva queixa al departament tècnic i esbrinarà si algú ha fet un tracte 
preferent a aquesta terrassa  
  
8.- De quina data a quina data està vigent l’autorització de la terrassa actualment en desús del 
numero 88 de la riera del Bisbe Pol? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que no han demanat terrassa per a aquest any. 
  
6.2 Preguntes presentades pel grup municipal d’ERC: 
  
1.- En quin estat es troba el l'equip de reforç de la Brigada? Està en funcionament? 
  
El regidor Sr. Almansa diu que actualment no n'hi ha, ja que amb els treballadors dels plans 
d’ocupació ja fan aquest servei perquè treballen a les tardes i el cap de setmana i per qualsevol 
incidència en aquest espai de temps se’ls truca a ells. 
  
2.-  L’Ajuntament encara està pagant el lloguer de l’antiga nau de la Brigada? Què s’hi pensa 
fer? Fa un any que estem pagant dues naus. Amb aquest import, ja s’hauria pagat la construcció 
d’una nau a la parcel·la propietat de l’Ajuntament a Valldegata Ponent. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que s’han hagut de pagar totes dues pel temps de poder fer el 
trasllat. La nau de construcció nova a Valldegata no s’ha recepcionat fins fa pocs mesos. 
  
3.- Quines actuacions pensa fer el govern per arranjar les goteres del pavelló de patinatge i 
futbol sala. Quants diners ha gastat l’Ajuntament en els últims 3 anys per arranjar-ne la 
coberta? 
  
El regidor Sr. Almansa diu que la coberta de la pista de patinatge està reparada. Falta arreglar la 
canal que uneix els dos pavellons i que estan en espera d'intervenció per fer l'actuació. 
  
4.- És obvi que el procés participatiu pels pressupostos no funciona, tenint en compte que a la 
presentació no hi va assistir ningú. S’ha plantejat la regidora de l’àrea, fer alguna cosa per fer 



 
  
 
 
  

aquest procés realment participatiu? Ha reflexionat sobre el perquè els arenyencs no 
responen? Què pensa fer sobre això?  
  
La regidora Sra. Illescas diu que no vingui ningú no vol dir que no funcioni tot el procés, tot 
just s’inicia. Es reconeix que hi hagut una feblesa/problema en la convocatòria. Tot i així es 
reconeix que estem en un canvi en les dinàmiques de governança pel fet que la ciutadania "està 
demanant a crits" un altre format per acostar l'administració a ella. Això passa per:  
 
1r. El que es fa: actuacions d'altres anys, no només del procés participatiu. Sinó de tot el global 
de l'ajuntament, que es pugui explicar bé tant si s’ ha pogut fer com sinó. 
  
2n. La ciutadania l’hem de tractar no en genèric sinó per diferents col·lectius, amb diferents 
nivells d’informació perquè l’entengui. Vol dir diferents maneres d’informar segons es tracti, i 
diferents maneres perquè puguin participar. Veïns d'una manera, entitats d' una altra, 
col·lectius específics d’una altra. 
 
3r. El procés només ha fet que començar! Estem portant la informació i la participació “a la 
par”: a consells, als establiments comercials, ràdio, ciutadania, carrer. I estem preparant un 
debat únic per crear opinió. No per quedar-nos amb el que pressuposadament es queda la 
gent...la suposada poca participació. Potser si entre tots i totes contribuïm a que almenys, una 
cosa que és decidir en què ens gastarem els diners l’any vinent, podrem fer possible que més 
persones ho sàpiguen i puguin confiar i fer-ho seu. I això independentment del color 
polític...perquè si entra al mandat vinent un altre color, el problema de fons el tindràs igual si 
no es treballa la confiança i el treball conjunt. Elaborant polítiques de participació consensuades 
amb totes les forces polítiques. Potser pots convidar a fr una comissio de partcipacio  ( ja que 
hi som) on hi participin no nomes ciutadania, entitats i la regidoria de participació, sinó, amb 
representants polítics que també diguin la seva quant a: Com es vol que es faci la participació. 
A Vic, per exemple, ho estan posant en marxa...amb l’elaboració d’un reglament de 
pressupostos participació. També ho han posat tot en despesa corrent i no en inversió. 
  
6.3 Preguntes presentades pel grup municipal de la CUP: 
  
1.- En un passat ple vam comentar que la pèrgola que hi ha a la Riera davant de ca l’Estudiant, 
al costat de plaça, no s’havia enretirat tot i que el negoci que la gestionava ja no funcionava. En 
aquell ple el tinent d’alcalde Sr. Fontbona va dir que la pèrgola es demanaria que s’enretirés si 
ningú demanava terrassa durant el mes de maig. 
A la CUP volem saber si s’acabarà enretirant, atès que ja ha passat el mes de maig i sembla que 
no hi haurà cap negoci aquest estiu. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  a finals de maig es va fer un ofici al propietari perquè 
la retirés. Que quan passi el mes obriran expedient sancionador.  
  
2.- Via premsa ens hem assabentat que s’ha tornat a posar en marxa la zona blava de davant 
del Portinyol. En el mateix sentit hem llegit que des del 15 de juny, la Policia Local podrà 
accedir a la zona del port per posar multes i enretirar vehicles mal aparcats. 
A la CUP volem saber a canvi de què hem de fer aquesta feina en un espai que és del poble 
d’Arenys però que gestiona Ports de la Generalitat, on no tenim ni veu ni vot i que a més hem 
de pagar quan en volem fer un ús? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que es arran d’un conveni en què l’Ajuntament gestiona les 
multes i a canvi no ha de pagar per l’ocupació de la zona verda. Aproximadament són uns 
10.000 euros a l’any. 



 
  
 
 
  

  
3.- Quan es pensa fer el conveni entre l’Ajuntament i la Creu Roja per la prestació del servei 
de prevenció, vigilància i salvament marítim durant la temporada d’estiu d’enguany? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que no és un conveni. S’ha fet un procés negociat que ha 
guanyat Creu Roja. 
  
4.- Després que el Síndic de Greuges hagi recomanat a l’equip de govern que revisi 
l’autorització de l’explotació anual de les guinguetes, l’equip de govern s’ha reunit de nou amb 
l’associació de guinguetaires per resoldre el conflicte que va motivar la denuncia al Síndic? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  caldrà esperar la resolució judicial sobre el contenciós 
presentat per dues persones, per saber quina línia han de prendre les recomanacions del 
Síndic. 
  
5.- Atès que finalment l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, 
l’OARCC, ha donat la raó a l’Ajuntament respecte a la darrera licitació del servei de recollida 
selectiva, a la CUP volem saber en quin punt està la licitació? Quan es pensa aplicar? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  està adjudicat i pendent de firma de contracta. La 
previsió de començament del servei la posen en el darrer trimestre de l'any.  
  
6.- Quan pensa l’equip de govern presentar el projecte de “canalització” del Bareu al veïnat 
afectat? 
  
L’alcalde Sr. Fors diu que quan els Serveis Tècnics el tinguin preparat i acabat i els serveis 
jurídics facin l’informe positiu es farà la reunió amb l’oposició i els veïns.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que quan estigui redactat i aprovat i en el període 
d’exposició pública preceptiu. 
  
7.- L’equip de govern té alguna informació sobre la represa de les obres a la variant de 
Valldegata? Pensa fer alguna reunió informativa per explicar als arenyencs i arenyenques els 
motius de l’obra i qui la costejarà? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  sí que tenen una certesa important que l'obra 
finalment es durà a terme. El projecte és el mateix que ja es va explicar al seu moment i 
l'Ajuntament s’ha reunit amb el propietari expropiat i la Unió de Pagesos.  
  
6.4 Preguntes presentades pel grup municipal d’ICV: 
  
1.- Preguntem al govern, davant el compromís que va adquirir amb aquest grup municipal 
d'estudiar com fer possible l'aplicació de la tarifació social inicialment als preus públics de 
l'escola bressol municipal, per després ampliar-ho a d'altres preus o taxes, en quin punt es 
troba el tema, i si serà aplicable al curs 2014-2015.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que veuen de difícil aplicació la tarifació de l’escola bressol 
amb altres taxes i impostos. 
  
2.- Quines accions ha pres o pensa prendre el govern municipal en relació amb la supressió 
d’una infermera els caps de setmana i els festius que s’ha anunciat al CAP d’Arenys, amb el risc 



 
  
 
 
  

que això suposa per a la salut dels nostres vilatans, i també els de les viles properes a qui dóna 
servei d’urgències el CAP aquest dies?  
  
La regidora Sra. Real respon: Aquest comunicat, es va fer al director i treballadors del CAP el 
passat dia 12 de juny. 
L’equip de govern es va assabentar  d’aquesta situació el mateix dia 12 a la tarda gràcies a un 
treballador. En aquest moment ens vam posar en contacte amb el director del CAP, el Sr. 
Ricard Peiró, que ens va confirmar que els havien informat que, a partir de setembre, una de 
les dues infermeres que treballen els caps de setmana i festius deixaria Arenys, ja que segons la 
Sra. Montse Maynegre, responsable de zona, no hi havia prou volum de treball que  justifiqués 
la continuïtat al servei. 
  
La  mateixa nit, ens vam reunir amb l’alcalde  i vam redactar una carta a l’atenció del màxim 
responsable del CatSalut, el seu director general, el Sr. Josep Maria Padrosa. Aquesta carta va 
sortir al matí del divendres 13 com a correu urgent des de l’Ajuntament. 
  
En ella, informem al Sr. Padrosa del nostre desacord i enuig envers aquest canvi que planeja el 
seu departament. I li recordem, que un dels objectius del servei que ell mateix dirigeix, és el de 
vetllar per l’equitat, la qualitat i l’eficiència dels serveis sanitaris que rep la població. 
  
A més, li demanem mantenir una trobada per poder-ne parlar amb detall. 
Estem en espera de la seva resposta. 
  
Però mirin, el que l’equip de govern vol deixar clar des del moment que s’assabenta d’aquest 
greuge, hi ho hem fet en diversos mitjans de comunicació, és l’absolut suport als treballadors 
de l’Àrea Bàsica.  
  
És important que sàpiguen que el consistori els dóna suport, que pensem i sentim exactament 
com ells i que defensarem la continuïtat d’aquest professional d’infermeria allà on faci falta. 
  
3.- Quan preveu el Govern reunir als grups de l'oposició per explicar el projecte de 
canalització del rial del Bareu?. Quan preveu el govern convocar un acte informatiu amb els 
veïns i veïnes de l’indret per explicar el projecte? Davant l'allau d'informacions contradictòries 
que s'han anat succeint aquests darrers dies, ens poden explicar quina és la situació actual del 
projecte quant a redacció, execució, terminis, i calendari?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que quan estigui redactat. 
  
4.- Atès que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) ha 
aixecat la suspensió de l'adjudicació del servei de recollida selectiva a tot el municipi, per la 
qual cosa l'Ajuntament podrà fer efectiva la darrera licitació que es va portar a terme, 
preguntem al govern quin pla d'actuació preveu per tal que com més aviat millor es pugui 
començar a prestar el servei.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la previsió de començar la situem en el darrer 
trimestre de l’any. 
  
5.- Després que l’Associació de Guinguetaires d’Arenys s’adrecés al Síndic de Greuges per 
qüestionar l’autorització de l’explotació anual de guinguetes i, que el Síndic hagi emès un 
informe recomanant a l'Ajuntament la revisió de les condicions de les autoritzacions atorgades 
en l’autorització de l’explotació de serveis de les guinguetes durant la temporada de platges 



 
  
 
 
  

d’Arenys, pel que fa a inversions, terminis, i d'altres... i entenent que aquesta temporada s'ha de 
mantenir el servei, quina valoració en fa el Govern, i com pensa adequar el procés per adaptar-
se a les prescripcions d'aquesta institució?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que  L'Ajuntament pensa seguir les recomanacions del 
síndic, però això està condicionat a la resolució del contenciós interposat per dues persones.  
  
6.- Altrament, també preguntem al govern, com valora i com pensa afrontar la demanda davant 
el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona interposat per dues persones, contra 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar pel procediment d'aprovació, contingut i Plec de clàusules 
d'adjudicació del servei de guinguetes a les platges d'Arenys.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que contestaran la demanda. 
  
7.- El fet que el Festival Canet Rock que s'ha de celebrar el proper 5 de juliol, es faci en 
terrenys d'Arenys de Mar, a la zona coneguda pel Pla d'en Sala, quina repercussió tindrà per al 
nostre Ajuntament? Caldrà per exemple habilitar terrenys, preveure accessos, dispositius de 
seguretat, transport comú? S'han previst contraprestacions i en quins termes per a sortir-ne 
beneficiats?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que hi ha un grup tècnic de treball i no hi ha 
contraprestacions. 
  
8.-  Aquesta setmana ha entrat en servei el nou règim d'aparcament al port d'Arenys de Mar. 
Creu el Govern que el conveni que ha signat amb Ports de la Generalitat és realment 
beneficiós per millorar les zones d'aparcament al Port?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que es dóna per contestada amb la pregunta núm. 2 del grup 
municipal de la CUP. 
   
Em relació amb les preguntes 9, 10 i 11 del grup municipal d’ICV que resten pendents de 
resposta, la regidora sr. Isabel Roig demana a l’equip de govern que els hi respongui per escrit. 
Accedint l’alcalde en aquesta sol·licitud, les preguntes referides són les següents: 
 
9.- Preguntem al Govern quina previsió fa per tal que les obres de cobriment de la Riera entre 
Arxipreste Rigau i Santa Clara es facin aquest any, i no es perdi la subvenció del PUOSC 
atorgada per executar-les. Quina és la solució tècnica que finalment s'hi durà a terme per 
salvar els murs trobats a l'estudi geotècnic? Caldrà fer-ne una nova licitació i adjudicació?  
  
10.- Al registre d'entrades del mes de maig, hi hem pogut veure un document d'entrada de la 
Demarcació Provincial de Costes del Ministerio de Medio Ambiente que conté un informe 
desfavorable a la sol·licitud de la realització de treballs de condicionament de la platja del 
Cavaió. A quins treballs fa referència aquest informe?  
  
11.- A L'Agenda del mes de juny, hi hem pogut llegir un article gairebé apocalíptic de les 
relacions entre la UFEC i l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Preguntem al govern, en quin estat es 
troben les negociacions amb l'entitat, el litigi judicial obert, i si és cert que aquesta podria 
abandonar-ne la concessió, fet que comportaria una despesa de 4 milions d'euros a 
l'Ajuntament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 



 
  
 
 
  

  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
  
  
  
Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 
  
 
 


