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Acta de la sessió ordinària del Ple
Núm. de la sessió: 10
Data: 23 de juliol de 2014
Horari: de 20.00-23.25 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

L’alcalde Sr. Fors obre la sessió.
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, extraordinària, de data 18 de juny de 2014.La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 18 de juny de 2014.
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- Aprovar festius locals per a l’any 2015.- L’alcalde Sr. Fors dóna compte d’aquesta
proposta d’acord:
Atès que l’Estatut dels Treballadors, a l’article 37.2 determina que de les catorze festes
laborals, dues seran locals i que aquestes, per Decret 177/1980, de 3 d’octubre, de la
Generalitat de Catalunya, s’estableix que seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.

Atès que cal fixar les dues festes locals d’Arenys de Mar, retribuïdes i no recuperables, i atès
que tradicionalment a Arenys de Mar es venen celebrant aquestes festes els dies de sant
Zenon (9 de juliol) i de Sant Roc (16 d'agost).
Vist que en el calendari de l’any 2015 el dia de Sant Zenon escau en dia feiner, mentre que el
de Sant Roc escau en diumenge, i atès que la proposta de canvi ha estat informat
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Administració, es proposa al
Ple l’adopció del següent
Acord:
1.- Proposar, com a festes locals d’Arenys de Mar per a 2015, el dia 9 de juliol, festa de Sant
Zenon i el dia 17 d’agost, per la festa de Sant Roc.
2.- Notificar el present acord al Conseller de treball de la Generalitat de Catalunya.
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el
que segueix: Aprovació dels festius locals pel 2015: l’assemblea de la CUP volem proposar una
reflexió al ple en el sentit que durant aquestes festes locals, Sant Zenon i Sant Roc, així com
Sant Esteve i l’u de gener, si aquestes cauen en dissabte, fet que l’any que ve passarà només per
Sant Esteve, el mercat setmanal a la Riera, i en conseqüència, el de Plaça treballen.
Pensem que aquestes celebracions prenen sentit perquè són diades festives en què,
pràcticament tot a la vila s’atura i pren un altre ritme. Entenem la festa, també, com una potent
eina cohesionadora, participativa i integradora.
Cohesionadora com a vila, que gaudeix de les activitats amb la resta de vilatans.
Participativa perquè la festa es fa fent-la; i la fem entre tots els arenyencs i les arenyenques, que
individualment o com a integrants d’entitats la preparem i la vivim.
I, finalment, integradora. És un bon moment perquè aquelles persones nouvingudes a la vila
puguin conèixer un Arenys que no és el del dia a dia, un Arenys de les associacions, un Arenys
d’arrel popular i tradicional.
Per tot plegat, pensem que cal aconseguir que per les dues festes locals, així com per Sant
Esteve i l’u de gener, si cau en dissabte, que no hi hagi mercat setmanal i, si cau entre setmana,
vetllar perquè no es treballi, excepte aquelles activitats que estiguin permeses. En cap cas s'ha
de renunciar als nostres valors i tradicions locals.
Amb tot, el sentit del nostre vot serà afirmatiu.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.- Subministrar mitjançant rènting emissores de ràdio amb destinació a la Policia
Local.- La tinent d’alcalde Sra. Quintero dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
Vist el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en el procediment per
adjudicar el subministrament, mitjançant arrendament financer, de vàries emissores de ràdio
amb destí al servei de la policia local d’Arenys de Mar.
Atès que el plec esmentat ha estat informat favorablement pel servei d’assumptes generals de
l’Ajuntament, fiscalitzat per la interventora municipal i que existeix consignació pressupostària

adequada i suficient, i vist el que determina la DA 2ª 1 i 7 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) , es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Aprovar l’expedient de contractació pel subministrament de vàries emissores de ràdio
mitjançant arrendament financer, amb destí al servei de la policia local d’Arenys de Mar, amb
les característiques que figuren en el plec de clàusules tècniques, disposant que es procedeixi a
iniciar el procediment negociat, amb consulta a un mínim de tres empreses.
2.- Aprovar la despesa per import màxim de 44.805,29 euros (IVA exclòs), amb un import
d’IVA al 21% de 9.409,11€, amb càrrec a l’aplicació 90 132.208 del pressupost municipal vigent,
i de les corresponents pels exercicis posteriors, pel subministrament de vàries emissores de
ràdio mitjançant arrendament financer, amb destí al servei de la Policia Local d’Arenys de Mar,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques.
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del Bloc manifesta literalment el que
segueix: Veiem positivament que es facin les inversions i dotacions necessàries perquè la policia
local pugui estar connectada eficaçment amb la xarxa RESCAT i poder complir millor la seva
labor i missió.
Hem llegit amb atenció l’informe del cap de la policia i tot sembla indicar que els equips que es
contracten cobreixen plenament les necessitats del nostre municipi, per tant, votarem a favor
de la proposta.
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el
que segueix: En un Ple de febrer de 2012 la CUP ja vam donar suport a l’adhesió a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d’emergència i seguretat de Catalunya. I ara, un any i mig
després es porta a aprovació d’aquesta cessió plenària l’adquisició mitjançant arrendament
financer de vàries emissores de ràdio per adaptar-les, precisament, a la xarxa Rescat. Entenem
que són molts diners, però entenem que és important que la policia municipal tingui els
recursos adequats per fer la seva feina.
El sentit del vot de la CUP serà a favor en aquest punt.
La regidora Sra. Roig Acero en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el
que segueix: Avancem que el vot d'ICV en aquest punt de l'ordre del dia serà favorable a la
proposta.
Al desembre de 2012, el ple d'aquest Ajuntament va adoptar per unanimitat l'acord de
subscriure's a la xarxa de Rescat de Radiocomunicacions d'emergències i seguretat de
Catalunya.
Som conscients que la implantació d'aquest sistema operatiu suposa fer el canvi d'aparells del
sistema analògic al digital, perquè sinó seria incompatible la seva aplicació. És per aquest motiu
que per posar en marxa el nou sistema que ja estan fent servir més de 100 ajuntaments de
Catalunya per coordinar més efectivament la prevenció i la seguretat, cal aquesta dotació
proposada.
Creiem que els informes del Cap de la Policia i la Regidora de Seguretat, tècnic i logístics
motiven la necessitat de fer efectiva aquesta implantació per millorar i optimitzar els sistemes

de coordinació i els serveis que presta la nostra Policia, i que aquesta s'ha de fer de forma
global, tant a la caserna, com als vehicles com als dispositius dels propis agents.
Els informes tècnics i econòmics, també avalen que el sistema de rènting per 4 anys, compleix
els requisits, i que no quedaran obsolets si hi ha avanços tecnològics també s'ha previst que es
puguin incorporar per desenvolupar de manera més eficaç les seves competències.
Ens ha sobtat però que s'hagi demorat tant en el temps la seva implantació, si pensem que des
de finals de 2012 ja hi havia la voluntat de tirar-ho endavant, tot i que l'informe de la Regidora
és de data d'octubre de 2013, la proposta de la despesa avalada per intervenció és del mateix
mes, el plec de clàusules administratives de Secretària bé datat al gener de 2014, i el de
prescripcions tècniques és del mes de maig. És a dir que administrativament, el procés s'ha
allargassat un any i mig quan probablement hagués ja pogut estar plenament incorporat, i més
si tenim en compte que parlem d'un equipament d'emergències.
Sigui com sigui, i pels motius que hem avançat pensant que és una inversió en la prevenció, en
la seguretat i en la millora del servei de la nostra Policia Local, i en coherència amb el nostre
suport a que Arenys estigui a la Xarxa Rescat d'Emergències de Catalunya, votarem a favor de
la proposta.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
4.- Modificar l’Ordenança reguladora del preu públic de l’escola bressol.- El tinent
d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
Vista la proposta de la regidoria de serveis socials de modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic per la prestació del servei d’escola bressol.
Vist l'informe de l’àrea de serveis socials que justifica les raons per les que s’eliminen de
l’ordenança les tarifes reduïdes, atès que el Ple de 16 d’octubre de 2013 va aprovar el
Reglament municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de prestacions econòmiques de
caràcter social.
Mitjançant aquest reglament es pretén garantir la màxima objectivitat en l’atorgament de les
prestacions econòmiques d’ajut a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, en la
que es pugui combinar l’exigència de regulació amb la flexibilitat necessària que permeti reduir
al màxim el compliment de formalitats i requisits legals en atenció a la necessitat d’atenció a
situacions d’alta exclusió social.
Atès que l’article 47 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, especifica que l’establiment o modificació dels preus
públics correspondrà al Ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació
en la Junta de Govern.
Vist l’informe d’intervenció número 65/2014
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acordse:
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 32 reguladora del preu
públic per a la prestació del servei d’escola bressol, d’acord amb el següent:
Article 4 quantia
Es modifica l’apartat 2.2 Tarifes reduïdes d’acord amb el següent:
2.2. Tarifes reduïdes:

En el cas d’un segon germà, membre de família nombrosa o membre de família monoparental,
la tarifa d’escolarització jornada completa es reduirà un 10% per a cada germà o membre. En
cap cas podran aplicar-se de forma acumulada les reduccions descrites.
Per a gaudir d’ aquesta reducció s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la
corresponent sol·licitud, acompanyada dels documents oficials que acreditin la circumstància
que es tracti.
2.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, com
també el text complet de l’ Ordenança modificada, durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats des de l'endemà de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
3.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
4.- Considerar definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, un cop finalitzat el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions.
5.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de les
modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació al citat Butlletí.
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el
que segueix: Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud d’Europa, estem
patint les conseqüències de la crisi i, especialment, de les estratègies de gestió de la mateixa
que estan imposant certes elits.
És en aquest context advers la CUP pensem que invertir en educació és una inversió que tard
o d’hora dóna resultats. I no fer-ho té conseqüències. L’escola en tots els seus nivells, a banda
d’aprenentatges curriculars, i per sobre de tot, és una molt potent eina de socialització i de
construcció social i nacional. I, altra cop i arran de les retallades, no ens podem permetre, com
a país, que hi hagi qui en quedi al marge per motius de recursos. Per tant, cal apostar-hi i cal
creure-se-la. Ja històricament l’escola bressol ha estat aquella patata calenta que les diferents
administracions s’han anat passant. I ara és foc roent. La CUP creiem plenament en
l’ensenyament públic, l’obligatori i el no obligatori. Un ciutadà ho és des que neix i pot entrar
al sistema educatiu des d’1 any, no a partir dels 6 anys que és quan comença l’ensenyament
obligatori. I des de les administracions públiques, i en aquest cas des de l’àmbit local, cal fer
esforços per prioritzar serveis com aquest, tot i el cost que això suposi. Comentem tot això
atès que, malauradament, la Generalitat ha tancat l’aixeta a l’ajuda econòmica que aportava i
que per alumne/a s’ha reduït en 500 euros.
Per tant, cal fer esforços per mantenir el servei, però també cal fer esforços per garantir que la
mainada d’aquelles famílies amb pocs recursos pugui ser igualment usuària del servei. En la
memòria abans exposada del Defensor del ciutadà ja es feia referència a famílies que no poden
pagar la matriculació i rebuts de l’escola bressol. I és per aquest segon motiu que la CUP vam
votar a favor el passat octubre del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de
caire social perquè enteníem que era un reglament regulador pensat per Arenys i els arenyencs
i que trenca, de facto, amb un dels punts més crítics da la nova Llei de la Reforma Local
(LARSAL) que pretén desposseir i desestructurar les administracions locals com a base i pilars
de la democràcia al nostre país. I una de les conseqüències d’aquest pla és la centralització del
poder institucional i l’obertura a la privatització dels sectors estratègics com ara, i és el cas que
ens ocupa, els serveis socials locals i amb això un allunyament del centre de decisió respecte el
subjecte que ha de decidir i dificulta l’articulació d’alternatives de base.

I amb aquest reglament, Serveis Socials es dotava d’una eina que ens serveix per aconseguir
millorar l’equitat i l’eficàcia, en aquest cas de les ajudes públiques, doncs cal establir uns
criteris, objectius i rigorosos, però també subjectius i amb una mica de sentit comú; que al
capdavall són persones, les tècniques, que decideixen sobre altres persones.
Un reglament amb un sistema simple de ponderació i de la tramitació burocràtica, que serà
fàcilment entesa per l’usuari.
Finalment, tot i entendre que l’eina, el reglament, millora respecte a l’atorgament de
subvencions anteriors, també és cert que a la CUP ens hagués agradat que aquest contemplés
l’opció de fer una tarifació social. Que els preus del servei variessin en funció de la renda de
l’usuari o, en el cas que ens ocupa, dels tutors de l’usuari. Fins i tot, si s’al·lega la complicitat de
la tarifació social perquè implica treballar amb dades molt personals de l’usuari, doncs com a
mínim ens hagués agradat que el protocol contemplés l’opció de la tarifació social per aquelles
persones que sí que ho volguessin fer. D’aquesta manera, amb la voluntarietat de l’usuari,
potser ens enduríem més d’una sorpresa, atès que aquelles persones que realment ho
necessiten, probablement accedirien a fer-la.
Malgrat aquesta pega, la CUP votarem a favor d’aquest punt, atès que millora respecte a
qualsevol recurs anterior.
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: El grup municipal d’ICV entenem que l’escola bressol esdevé un servei bàsic per
moltes famílies arenyenques, i que en molts casos aquestes no poden fer front a les seves
tarifes, i per tant ha d’haver una manera de poder ajudar-les per tal que l’escola bressol sigui
accessible econòmicament per a totes elles.
A la proposta de modificació que es porta a aquest ple es continuen aplicant tarifes reduïdes
d’un 10% pel segon germà o en el cas de famílies nombroses o monoparentals, però també
s’entén que s’aplicarà el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social
per aquelles famílies derivades des dels nostres Serveis Socials i que depenent de la seva
situació social i econòmica tindran un descompte variable. Nosaltres no ens hi oposem a això.
Però com és sabut, i com ja hem dit públicament en reiterades ocasions, el nostre grup aposta
per la tarifació social, en aquest servei però també en d’altres, i també s’ha de dir que en
ocasions des de l’equip de govern s’ha dit que hi havia voluntat de fer-ho. Però a la pràctica no
s’ha començat, amb excuses com que és un servei deficitari, que es necessitaria un estudi previ,
etc… Doncs si es necessiten estudis previs, fem-los, i si tècnicament és possible, intentem-ho.
Altres ajuntaments de l’entorn ho estan aplicant en serveis com el que ens ocupa avui, per tant
deu haver alguna oportunitat. Seria la manera de que aquests preus fossin més justos per
tothom, cadascú pagaria segons el seu nivell de renda, i tot això sense haver de passar pels
Serveis Socials i sobrecarregar-los més de la molta feina que ja tenen.
Per altra banda, hi ha una qüestió més formal, i és que veiem que als acords que se’ns
presenten no figura aquesta possibilitat de tarifes reduïdes o descomptes a través del
Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social. Creiem que estaria bé
que hi figurés, ja que això és el que queda realment a la ordenança i és el que és públic.

Per aquests motius, però sobretot per la no consideració de la tarifació social el nostre grup
s’abstindrà en aquest punt, tot i entendre que ha d’haver tarifes reduïdes per famílies
necessitades.
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, 2 vots PP, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1
vot ERC.
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV
5.- Donar compte del Decret núm. 878/2014.L’alcalde Sr. Fors llegeix el següent Decret de data 19 de juny de 2014:
Vist l'expedient tramitat en aquest Ajuntament per a procedir a la revisió del Padró Municipal
d'Habitants d'aquest municipi i segons el que disposa l'art. 81 del Reglament de Població d' 11
de juliol de 1986 i l'art. 21.1.S) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del Règim Local. Resolc:
1.- Aprovar el resum numèric de la revisió padronal a 1 de gener de 2014, amb un nombre
total de 15.308 habitants, dels quals 7.507 homes i 7.801 dones.
2.- Donar compte al Ple del present Decret.
6.- Precs i preguntes.A) PRECS
6.1 Precs presentats pel grup municipal del Bloc:
Demanàvem al Ple del mes passat al Govern Municipal que aclareixi la confusió existent entre
la població respecte a les anunciades obres del Bareu i la petició dels Grups a l’Oposició de
tenir una còpia d’aquest projecte de drenatge i pavimentació per procedir al seu estudi.
Deixem constància de que ens hem personat en els Serveis Tècnics Municipals com vostès
acostumen a dir, que estan a la nostre disposició i ens han denegat còpia de l’avantprojecte de
dites obres amb l’argument de que el Regidor d’Urbanisme no ho vol. També ens han convidat
a una reunió explicativa, però sense el document. Considerem imprescindible treballar amb
rigor sobre documents tècnics i no sobre power points, que per cert, no convencen ni als
propis veïns del Bareu. El BLOC es va manifestar favorable a escometre obres de millora del
clavegueram en aquesta zona, però l’opacitat mostrada en ocultar la informació tècnica ens fa
sospitar que es tracta d’un nou nyap que no solucionarà cap dels problemes del Bareu. Els
demanem que siguin seriosos i lliurin aquesta informació a efectes d’estudiar-la tècnicament i
poder fer les aportacions de cara a la seva millor eficiència, la seva negativa només farà que
confirmar les nostres sospites.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que quan tinguem el projecte el posarem en comú amb
tothom. No hi una data concreta
6.2 Precs presentats pel grup municipal d’ERC:
1.- Preguem una vegada més a la regidoria de comunicació que netegi les cartelleres
municipals, que es troben en un estat lamentable, ja que sembla que no s’han netejat cap
vegada en els últims anys.

La tinent d’alcalde Sra. Estrada recull el prec.
2.- Preguem al govern municipal que faci retirar els cartell anunciadors d’una exposició sobre
dinosaures a Santa Susana que es troben escampats per tot el nostre terme municipal.
L’alcalde Sr. Fors recull el prec.
3.- La festa major ha anat en general molt bé, pel que volem felicitar a les regidories de festes i
cultura, però els demanem que en properes ocasions no facin coincidir el mateix dia i hora,
actes que atrauen a molta gent i que obliguen a tallar molts carrers alhora, provocant cert caos
en quant a mobilitat, com va passar amb la trobada de gegants i el correbars.
La regidora Sra. Mir recull el prec.
6.3 Precs presentats pel grup municipal de la CUP:
1.- Demanem que es netegin les voreres del polígon Valldegata des del polígon fins el rial del
Sapí. Actualment està ocupada per heura i els embornals estan plens de sorra i pinassa.
L’alcalde Sr. Fors recull el prec.
2.- Atès que el 29 d’abril va sortir publicat al web municipal que l’Ajuntament, via contractació
directa, havia contractat l’empresa Efial que cal recordar que està presumptament implicada en
el rebombori que hi ha a l’Ajuntament de Torredembarra, demanem a l’equip de govern que
deixi de treballar-hi o, si més no, estudiï si cal o no seguir-hi confiant.
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec.
6.4 Precs presentats pel grup municipal d'ICV
1. Una veïna de la Torre d'Arenys, ens ha fet arribar la queixa que el camió que fa la recollida
de deixalles a l'indret, deixa des de fa dies una taca d'oli a la calçada quan fan el trinxat de les
bosses. Demanem al Govern que ho comuniquin a l'empresa concessionària actual que en
pugui fer l'oportuna reparació.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec.
2. En reiterades ocasions, hem demanat que es publiquin al web municipal les memòries
d'actuació dels diferents serveis, regidories i equipaments municipals. Avui, que el Defensor del
Ciutadà ha presentat la del 2013, és un bon moment per tornar a recordar que creiem que
aquesta i tota la resta de documents que recullen el balanç de cada any, puguin ser accessibles
a tota la població.
L’alcalde Sr. Fors recull el prec.
3. Demanem al Govern que, com ha fet amb altres associacions i entitats de caire social, agilitzi
els permisos i les llicències, i faci costat amb els ajuts o subvencions que calguin per fer facilitar
que l’Associació de Persones en Risc d’Exclusió Social d’Arenys- APRESA, pugui iniciar la seva
activitat i consolidar el seu projecte el més aviat possible.

L’alcalde Sr. Fors recull el prec.
B) PREGUNTES
6.1 Preguntes presentades pel grup municipal del BLOC:
1.- El Ple anterior vam demanar al Govern Municipal que ens faci a mans el llistat amb l’estat
actual de les autoritzacions de les terrasses d’enguany amb informació del seu estat. Van dir
vostès que recollien el prec, però hores d’ara ni han lliurat la informació ni tampoc han donat
resposta denegatòria justificada. Saben vostès que amb aquesta conducta estan vulnerant el
dret d’accés a la informació d’aquest Grup Municipal? Demanem una resposta concreta a
aquesta petició.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que tenia la certesa de que els hi havíem enviat. Si no és així
demà les tindreu.
2.- El proppassat dia 2 de juliol (segons la web de Ràdio Arenys) es va produir una reunió amb
membres del col·lectiu de taxistes de la vila, reunió que segons diu el mateix article, els dos
representants del Govern: la Regidora de Governació i el Regidor d’Hisenda van sortir molt
satisfets. Des del BLOC hem fet algunes gestions amb membres d’aquest col·lectiu i no
comparteixen aquesta satisfacció. El problema continua enquistat i el Govern Municipal no
posa en marxa les mesures tècniques que permetin garantir el bon servei als vilatans. Al parer
dels membres consultats el problema radica en que el decret imposa el número de telèfon
únic, sense la infraestructura necessària, amb la perversitat d’evitar la lliure competència entre
les llicencies, doncs sols es una limitació i no pas un element de captació de serveis amb
igualtat de condicions per la totalitat del col·lectiu. Preguntem què els frena per aplicar o fer
aplicar la infraestructura necessària que permetria exercir l’adequat control i seguiment del
servei?
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que no se qui li dona la informació però estén molt
satisfets amb el resultat de la reunió que van mantindre y el punts que van acordar, no hi ha
numero únic, podem fer publicitat, i altres punts que van decidir i que estaven d’acord.
3.- Hem preguntat en diverses ocasions en aquest Plenari per la terrassa actualment en desús
del numero 88 de Riera Bisbe Pol, segons les seves respostes, l’autorització expirava a finals de
maig, estem a 23 de juliol i el vetllador continua al mig de la via pública en estat
d’abandonament, el mateix succeeix amb el vetllador del local situat a Riera del Bisbe Pol, 34.
L’Ajuntament té la potestat de retirar aquestes instal·lacions d’ofici i repercutir el cost
econòmic als titulars, pel bé de l’ interès públic. Per què s’inhibeix de les seves obligacions?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que la setmana vinent és farà un requeriment amb
execució subsidiària
6.2 Preguntes presentades pel grup municipal d’ERC:
1.- En quin procés es troba el contenciós administratiu que interposat per l’UFEC?
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que està en període preventiu.
2.- Molts usuaris de la platja de la Picòrdia i del Cavaió, ens han fet arribar queixes de la gran
brutícia en que s’han trobat l’aigua durant molts dies. Quines actuacions ha portat a terme el
govern municipal per esbrinar quina ha estat la causa?

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que L'ajuntament activa els seus protocols habituals
sempre que arriba aigua de riuades a mar. per altre banda s’ha comprovat de que no es tracta
de una avaria de la depuradora .
Segons els tècnics de la casa es tracta del retorn que fa el mar de tot el que rieres i rials i
desemboquen
3.- En quin estat es troben les converses amb el departament de Salut en relació a la supressió
d’una infermera al CAP d’Arenys?
La tinent d’alcalde Sra. Real diu que després d’enviar la carta al Director general del
CATSALUT, el passat dia 13 de juny, es va convocar una reunió el 2 de juliol amb la Sra.
Aurora Dueñas,Directora del Sector Barcelonès Nord i Maresme i Vallès Oriental del
CATSALUT, amb la Sra. Montserrat Maynegre, Directora de l’ACUT(Ateció continuada i
urgent) Maresme Central de l’ICS i amb la Dra..Montserrat Figuerola, Directora del SAP
Barcelonès Nord i Maresme de l’ICS.
En aquesta reunió, tant l’Alcalde com jo mateixa, vam traslladar el nostre rebuig i el
posicionament de tot l’equip de govern, davant la possibilitat de que l’ICS prescindeixi d’una
infermera al CAP de cara al setembre.
En aquesta reunió, se’ns va informar del següent:
1.
Tots els punts d’Atenció Continuada del Maresme, els diumenges i festius, compten
amb un dispositiu de 2 metges i 1 infermera. Excepte Arenys, on són 2 metges i 2 infermeres.
2.
Aquesta segona infermera, l’ICS la considera un reforç per l’atenció als domicilis
programats d’infermeria, en una zona d’alta dispersió.(Arenys, Arenys de Munt, Caldes
d’Estrac, St. Vicenç i Llavaneres.)
3.
L’anàlisi realitzada dona un promig de 2,7 domicilis per dia festiu i 9,7 visites
programades d’infermeria al CAP d’Arenys. A més, el 70% dels domicilis són demandats dins
d’Arenys.
4.
La direcció del SAP(servei d’atenció a les persones)Barcelonés Nord i Maresme i
l’ACUT, el servei d’atenció continuada i urgent,estan elaborant un pla funcional d’ordenació de
l’activitat al territori del Maresme Central.
Aquest pla, garantirà la qualitat de l’atenció i l’equitat en el conjunt del
compte als pacients crònics de Domicilis i Residències.

territori. Tenint en

Aquesta és la informació que rebem per part del CATSALUT i l’ICS.
Dit això, i tenint present que l’ajuntament no té cap competència ni una sobre l’Àrea Bàsica,
val la pena recordar-ho, arrenquem un acord que per nosaltres és bàsic i que és el següent:
1.
No es farà cap canvi en el recurs, fins que finalitzi el Pla funcional de l’ACUT. I el més
important, l’ICS, treballarà amb els professionals del CAP d’Arenys per tal de consensuar
aquest Pla.
2.
Abans de fer canvis, ICS i CATSALUT presentaran el pla al nostre Ajuntament.
I aquest és el punt on ens trobem. Deixi’m dir que l’equip de govern ha treballat i recolzat als
treballadors de l’Àrea Bàsica des del primer dia. I ho seguirem fent.

Aprofito també per agrair-los la carta que han entrat per Registre els treballadors dels CAP’S
D’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, St. Vicens de Montalt i St. Andreu de
Llavaneres on ens agraeixen els esforços i la feina feta.
4.- Quines actuacions ha decidit dur a terme la regidoria d’Esports en relació als horaris
d’entrenament dels clubs de hoquei, patinatge, futbol sala, vòlei i bàsquet?
El regidor Sr. Almansa diu que aquest govern s’ha compromès que en el pressupost de 2015
anirà la cobertura de una pista. En aquest any de transició els clubs han proposat entrenar a
una nau industrial. En aquests moments s’està mirant si això és possible o no.
6.3 Preguntes presentades pel grup municipal de la CUP:
1.- Malgrat ser una pregunta recorrent, la qual cosa vol dir que allò que ens ocupa no està
resolt ni de bon tros, la CUP volem saber si l’equip de govern està estudiant alguna solució
definitiva per resoldre el soroll de les llambordes de la Riera tot just davant de la placeta?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que Està estudiada una solució definitiva amb un cost
aproximat de 36000 euros. Consisteix en substituir les llambordes per paviment continuo. S'ha
iniciat un procés de reclamació solidaria al constructor i al grup redactor del projecte.
2.- La CUP sospitem que hi ha força garatges que no paguen la llicència de gual i entenem que
caldria regularitzar aquests casos. És per aquest fet que la CUP volem saber si hi ha algun
control al respecte i si s’ha fet o es pensa fer un estudi per detectar aquests casos irregulars.
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes diu que m'agrada que ens faci aquesta pregunta que no ha estat
"preparada" d'antuvi. M'explico. Els plans d'ocupació que ara estan vigents i que finalitzen a
finals d'agost han contemplat una persona assignada a l'àrea d'hisenda que ha tingut la tasca de
revisar tots els guals del municipi. Aquesta tasca ha estat coordinada amb l'ORGT de la
Diputació de Barcelona. Li avanço que s'han trobat molts guals que no estan en el padró fiscal
tot i que cal fer ara un estudi posterior per a que es pugui actualitzar el padró fiscal.
3.- L’equip de govern té alguna mena de compromís per part de la Generalitat que finalment
arribaran els diners consignats per la Llei de Barris i que han de servir per continuar les obres
de millora al veïnat de Sant Elm?
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que La Generalitat no s'ha compromès nomes que a pagar
29.000 euros dels aproximadament 20.0000 que deu a l'Ajuntament de la llei de barris.
4.- Via premsa ens hem assabentat que el govern de l’Estat espanyol té la intenció de
solucionar el problema de la disminució de la sorra en algunes platges de la comarca. Com que
quan sonen campanes en aquest sentit ens ve a la memòria la draga, que es va carregar de
soca-rel el sector petxinaire de la vila, doncs la CUP, atès que teníem com a compromís
electoral l’oposició ferma a la draga, doncs volem saber quina informació té l’equip de govern
al respecte.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que n hi ha cap informació oficial hores d'ara a
l'ajuntament. Per comunicat de premsa que per Arenys pot estar prevista la construcció d'un
espigo davant la riera

5.- Via premsa hem llegit que l’alcalde ha fet alguna reunió amb un promotor interessat en la
construcció d’un hotel privat a l’espai públic de la Plaça Lloveras. Atès que la CUP obertament
ens hem posicionat en contra d’aquest projecte, ja en l’aprovació del pla general, però també
per la concessió administrativa amb una durada de 50 anys, doncs volem saber si a banda de
parlar amb els possibles promotors, l’alcalde o algun membre de l’equip de govern ha parlat
amb el veïnat per conèixer el seu parer al respecte.
L’alcalde Sr. Fors diu que aquest alcalde i l’anterior s’han reunit amb persones interessades en
muntar un hotel a la plaça Lloveras, sempre recordant que es un concurs públic i que s’han de
presentar i que per molt interessats que estiguin no tenen cap preferència en aquest concurs.
6.- Ara és el torn d’una pregunta de seguiment atès que en els darrers tres plens l’hem feta; la
pèrgola que hi ha a la Riera davant de ca l’Estudiant, al costat de plaça, no s’ha enretirat tot i
que el negoci que la gestionava ja fa mesos que no funciona. Segons el tinent d’alcalde Sr.
Fontbona es va demanar que s’enretirés la pèrgola si ningú demanava terrassa durant el mes de
maig. Després, en un següent ple quan vam fer una altra pregunta al respecte, se’ns va dir que
s’havia fet un requeriment d’ofici al propietari i que si no l’enretirava se li obriria un expedient
sancionador.
A la CUP volem saber si s’acabarà enretirant, atès que ja ha passat un altre mes. I també volem
saber si se li ha requerit que restableixi l’estat original de la façana tal com vam acordar en una
reunió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Arenyenc.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el local està en fase de traspàs i de moment no es farà
reconstruir la finestra, doncs probablement si pot arribar a obrir un altre restaurant.
7.- Quina resposta ha fet o pensa fer l’equip de govern al veí del Rial sa Clavella que
reiteradament ha demanat que es resolgui el problema dels arbres que hi ha a la part elevada
del rial Sa Clavella, entre els 5 Cantons i Can Ruyra, atès que han crescut massa i les seves
arrels estan malmetent el mur que separa el rial i, també, algunes cases?.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que d'acord amb el PAM, hi donat instruccions per que es
comenci el procés de licitació per redactar un projecte tècnic global de la zona
6.4 Preguntes presentades pel grup municipal ICV
1.- Fa uns dies, s'ha instal·lat, suposem que des de Carreteres de la Generalitat, un rètol
anunciador a la Riera entrada d'Arenys de la carretera B-511. Com sigui que aquest tram de
carretera hores d'ara ja no té aquesta nominació sinó la de C-61, i pensant en l'inici de les
obres de la Variant de Valldegata que han de servir per eliminat del tot aquest tram de
carretera, preguntem al govern si ja s'ha demanat explicacions al respecte.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el rètol correspon al tros de carretera de l'entrada
d'Arenys fins el proper creuament de la futura variant.
Quan la variant estigui feta caldrà reclamar la titularitat d'aquest tram urbà a la Generalitat
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que el rètol de Kilòmetre 0 carretera B-511, si ha estat
col·locat per carreteres de la generalitat que es la titular de la carretera.
Aquesta carretera continua dient-se B-511 des del seu inici a la riera Bisbe Pol fins
aproximadament l’entrada de la Can Jalpí, (Arenys de Munt) on canvia la seva denominació a
C-60.

La explicació segons ens varen facilitar de MMEE de trànsit, és la futura desviació de la C-61
des de Can Jalpí fins a la N-II ( zona comença MUVISA) quedant la resta de la via amb l’antic
nom de B-511 per tal de diferenciar-les .
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que el rètol correspon al tros de carretera de l'entrada
d'Arenys fins el proper creuament de la futura variant.
Quan la variant estigui feta caldrà reclamar la titularitat d'aquest tram urbà a la Generalitat
2.- Preguntem al govern perquè s'ha produït un augment tant important en els tiquets del
carrilet que aquest estiu circula per Arenys? Pensant, que en d'altres ocasions la gestió de
publicitat al vehicle, i l'aportació d'Ajuntament i UBICA havia fet més econòmic el bitllet, s'ha
produït algun problema al respecte.
El tinent d’alcalde Sr. Pascual diu que bon vespre a tothom, el carrilet d’enguany si s’hi ha fixat,
es diferent al dels darrers anys. Això ha estat degut a que uns dies abans de Sant Joan, ens avisa
l'empresa Autocars Barrera, que tenia el servei de carrilet per aquest estiu, de que malgrat tot
l'acordat 3 mesos abans, ha venut el carrilet ja que no li sortia a compte i al preu de 1€ hi
estava perdent diners, tot i l’ajuda en publicitat que li donava l’Ajuntament i UBICA.
Des de llavors, hem estat buscant una empresa que estigués interessada en donar aquest
servei. Finalment, després de dos setmanes de recerca i varies negatives, vam trobar a una
empresa que si que estava disposada a fer-se càrrec d'aquest servei.
Segons totes les empreses del sector que hem vist, es necessita un mínim de 300€ diaris de
facturació per poder no tenir pèrdues en el servei, i a 1€, es complicat aconseguir-ho i totes es
negaven. De fet, algunes ens demanaven directament 700€ al dia, i si els feia bé i sinó els havia
de cobrir l’Ajuntament, cosa totalment inviable.
Amb l’empresa interessada, vam iniciar tot el paperam i finalment, just passat festa major, ja
tenia autorització per circular. En la negociació, ells volien cobrar un preu de 3'5€ inicialment,
doncs els altres carrilets que té, tenen un preu més elevat, com el de Girona a 10€, o el de
Calafell a 3€. Finalment, s'aconsegueix que sigui a 2€ adults, 1,5€ nens de 3 a 12 anys i
persones amb la targeta vip del comerç, i gratuït, pels nens de 0 a 2 anys.
El preu de 3'5€ queda per aquells que vulguin anada i tornada, que vol dir, aquells que baixen
de la zona alta a la platja, s'hi estan banyant, i després tornen a agafar el carrilet per pujar cap
amunt. Per nens i targeta vip, el preu es de 2'5€. A més es va negociar que el xofer del carrilet
fos una persona aturada de la borsa de treball de la vila.
Després de l’inici del servei, tal i com ens va demanar la CUP en un prec, també s'ha
aconseguit un abonament pel mes d'Agost de 10 viatges a 14€. Se'n farà la deguda promoció en
breu. Queda pendent fer tiquets per nens pels comerços que ho desitgin i una campanya de
promoció del carrilet que sortirà a finals de la setmana vinent. A més, es va negociar que el
xofer del carrilet fos una persona aturada de la borsa de treball de la vila.
En definitiva, després de veure els preus del carrilet en altres indrets de Catalunya, pensem
que tot i l’augment de preu, el qual s’ha tingut de fer per fer viable el servei, farà que seguim
sent de les viles catalanes que tenen el carrilet més econòmic, juntament amb l’Escala, amb
aquest preu de 2€. Per dir-lis exemples d’altres destins que també hem preguntat: Vilanova i la
Geltrú, 3 euros / Tarragona, 7 euros / Calella de Palafrugell 3 i 4’5€ / Torredembarra 3 euros /
Cambrils 3 euros / Camprodon 3 i 6 euros / Blanes 3 euros / Pals 10 euros / Vilajiuga 10 i 15
euros / Vall d’en Bas 5 euros.

3.- Preguntem al govern quan tindrà a punt el projecte tècnic de pavimentació i drenatge del
Bareu, després que a primers d'aquest juliol ens hagi presentat l'avantprojecte, tota vegada que
volem conèixer quines aportacions veïnals tindran en compte a l'hora de la seva elaboració.
Demanem també que una vegada redactat, facin una reunió amb els grups de l'oposició i
novament amb el veïnat per poder conèixer i debatre quines són les opcions concretes que
s'han escollit.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que quan tinguem el projecte el posarem en comú amb
tothom. No hi una data concreta
4.- Aquests darrers dies s'han produït alguns episodis tant a la Picòrdia com a la Musclera, de
residus i sòlids flotants en diferents quantitats a l'aigua de les platges. Aquest cap de setmana
passat per exemple, vàrem rebre trucades a la ràdio arran d'aquesta situació. Preguntem al
govern si té constància d'alguna falla en els sistemes de sanejament. Som conscients que durant
certs dies podien ser conseqüència dels episodis importants de pluja, però una vegada
normalitzada la situació s'han tornat a produir.
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona diu que els retorns de brutícia deguts a abocaments de
rierades es poden produir " dies desprès ", depenent de les corrents , els vents i l'onatge,
segons em comenten els tècnics de medi ambient
5.- Després que fa unes setmanes Ports de la Generalitat ha posat en marxa la nova gestió de
les zones blaves al Port i platges a Arenys, preguntem al govern quina és la valoració que se’n
fa, i si hi hagut o es preveuen mesures correctores o canvis sobre el seu desenvolupament.
També aprofitem per demanar que les indicacions d'horaris a les màquines sigui més clar i
entenedor, perquè sabem de gent que no ha acabat d'entendre els diferents horaris de
funcionament als diferents trams per temporades.
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que fa poc tens que han començat i per ara no he rebut
queixes , entenc que esta sen positiu,
En quant a horaris li passaren aquestes observacions a ports per que el millorin.
6.- Públicament la regidora de Governació ha dit per Ràdio Arenys que seria partidària de
suprimir el carril bici. Com sigui, que no té res a veure amb el que ens ha estat dient durant
tres anys al respecte, preguntem al Govern, quines són les actuacions imminents que preveu
de mobilitat a la Riera.
La tinent d’alcalde Sra. Quintero diu que sap greu que durant 3 anys no m’han entès.
Des de el primer dia jo, estic dient que aquet carril bici no crec que sigui ni segur , ni esta ben
ubicat i que jo personalment trauria,
N’obstant el govern va decidir que abans de traure’l farien un informe de reubicació,
Informe que ens van denegar des de Diputació .
En fet una altre sol·licitud que ens han tornat a denegar.
Jo vaig parlar a la radio, en nom del meu partit i meu propi no en nom del govern.
7.- Preguntem al Govern, quin és el resultat de la fase de recollida de propostes del Procés
Participatiu 2015, que va acabar el passat 30 de juny. Quantes se n'han presentat, i de quina
mena. Aprofitem també per demanar que es posi al dia l'espai Arenys Participa al web
municipal, que és el que ha de recollir tota la informació d'aquest Procés i que actualment es
troba totalment desendreçat.

La Regidora Sra. Illescas diu que: 1r. Referència a l’Espai Arenys Participa trobarà “penjat”al
Consensos que des de el passat dia 21 tota la fase inicial de les propostes.
No comparteixo l’aspecte de que l informació en aquest espai no és actualitzada així com quan
es refereix a que és poc endreçada.
Tot i així estic molt interessada en els suggeriments i consideracions que ens pugui aportar
doncs el que més convé és que tota l informació sigui clara i senzilla pels ciutadans i ciutadanes.
Si vostès han tingut la sensació de que és poc entenedora, en benefici de tothom cal analitzarho.
2n. Referència les propostes vull indicar-li que també al Consensos trobarà un gràfic on
s’indica el següent:
Nº de propostes: 573
Participants: 211
Les propostes son en procés de valoració.
Puc afegir que sen se l’anàlisi del 100% les primeres dades són les següents:
Territori i sostenibilitat: 48%
Serveis personals: 25%
Serveis socials: 15%
Altres.
Quelcom altre informació que els grups municipals considerin solament han posar-se en
contacte amb nosaltres i la tècnica de participació els hi facilitarà.
La regidora Sra. Roig fa una rèplica.
La regidora Sra. Illescas li respon que la convido a participar del la Comissió de Participació.
Gràcies.
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes abandona la sessió de Ple.
7.- Mocions.7.1 Moció perquè s’aturin les retalles proposades pel govern de la Generalitat de
Catalunya al servei d’intervenció especialitzada i al servei d’acolliment i
recuperació per a dones, fills i filles en situació de violència masclista a Catalunya i
als jutjats de violència de gènere que presenta el grup municipal d’ICV.La regidora Sra. Balliu llegeix la següent Moció:
A Catalunya, durant el primer trimestre del 2014, hi ha hagut 4 víctimes mortals per violència
masclista, els mateixos casos que va haver-hi durant tot l’any 2013. L’informe de l’Agència
Oficial de Drets Fonamentals de la Unió Europea ens diu que una de cada tres europees entre
18 i 74 anys han patit violència física o sexual, això suposa que el 7% de les dones dels 28
països de la Unió Europea, en el 2013, es veuen afectades per la violència masclista.
Aquestes dades ens indiquen que la violència masclista és encara un problema social i que no
podem reduir el conjunt de polítiques i serveis per eradicar-la des d’una perspectiva
interdisciplinària i integradora i amb campanyes de sensibilització, prevenció, detecció,
protocols, atenció, acompanyament i educació.

Malauradament, després d’anys de legislació, tant estatal com catalana, encara trobem bastants
obstacles que impedeixen poder arribar a l’eradicació d’aquest tipus de violència. Les retallades
del Govern de la Generalitat de Catalunya dels diners destinats a aquestes polítiques han
suposat una reducció del 22% del pressupost en els dos darrers anys i també vol reduir la
plantilla dels jutjats de violència de gènere en un 20%.
Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIEs) i els Serveis d’Acolliment i
Recuperació de la violència (SARVs) són serveis públics que neixen arran de la Llei 5/2008 del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que impulsa una xarxa d’atenció i
recuperació integral dins de la qual s’inclouen aquests serveis.
Els eixos principals d’aquest xarxa són:
a) Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari tant a nivell residencial com
no residencial, per a dones que han sofert una situació de violència i per als seus fills i filles a
càrrec.
b) Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per identificar
relacions abusives, evitar-ne la cronificació i garantir la presa de consciència social pel que fa a
la inadmissibilitat de les violències masclistes.
Els equips d’aquests serveis estan integrats per professionals de les disciplines del treball social,
l’educació social, la inserció social, la psicologia, advocats i advocadesses; així com per personal
de direcció i administració.
Al febrer d’aquest any es va informar que, per raons polítiques, des del Departament de
Benestar Social i Família, es vol reestructurar el model de SIEs i SARVs, cosa que implica que a
partir de l’1 de juliol de 2014 es produirà una reducció del nombre de professionals en els
serveis al conjunt del territori català, que afectarà els centres de les Terres de l’Ebre,
Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i Salt.
Atès que aquesta reducció s’ha fet sense l’espai informatiu previ i sense valorar l’impacte que
pot tenir sobre aquests serveis públics i coneixedors de les preocupacions manifestades pels
mateixos professionals dels serveis, de les usuàries i dels professionals agrupats en els diferents
col·legis professionals implicats.
Ateses les més que previsibles i gravíssimes conseqüències que aquest canvi suposarà en el
model d’intervenció, que precaritzarà la seva funcionalitat i el seu sentit; amb afectació en la
quantitat i la qualitat d’atenció a dones i els seus fills i filles; i en l’afectació a l’atenció de la
demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència.
Atès que la funció preventiva i el treball en xarxa en quedaran ressentits i que l’atenció
interdisciplinar i integral pot desaparèixer en molts dels centres.
Atesa la conseqüent sobrecàrrega dels i les professionals per la reducció del seu nombre i la
pèrdua de qualitat del servei.
Atesa la més que evident voluntat de privatitzar part dels serveis i especialment tot el
programa d’inserció laboral.
Atès l’increment de la vulnerabilitat dels recursos i els drets socials, en aquests casos afectant
dones i infants en situació de patiment per violència masclista.

Atès l’increment de major dotació econòmica que suposarà per als ajuntaments, en veure’s
reduïda la prestació d’aquests serveis integrals amb caràcter supramunicipal.
Atès que la violència masclista és un greu problema social que requereix una actuació
contundent per part del Govern i ha de donar resposta a les víctimes de la violència masclista i
garantir tots els serveis públics d’atenció a les dones i els seus fills i filles.
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa els següents acords:
1.- Reconèixer la importància de disposar al conjunt del territori català d’uns serveis integrals
destinats als col·lectius afectats per la violència masclista i reconèixer la professionalitat dels
treballadors i treballadores dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista
(SIEs) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs).
2.- Denunciar les mesures que la Conselleria de Benestar Social i Família vol aplicar, que en
cap cas estan justificades, i que suposaran la precarització d’aquests serveis amb la reducció
pressupostària i de personal i que suposen un greu atemptat contra un dels sectors de la
població més vulnerable, com són les dones que pateixen violència masclista i els seus fills i
filles i que, malauradament les xifres d’assassinats per violència masclista demostren que és una
xacra de la nostra societat encara lluny de ser eradicada.
3.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a aturar les retallades que afectaran els
Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIEs) i els d’Acolliment i
Recuperació de la violència (SARVs) i en conseqüència exigir al Departament de Benestar i
Família que doti de tots els recursos necessaris aquests serveis públics dels SIE i els SARV
perquè puguin desenvolupar les seves funcions d’acord amb el que disposa la Llei 5/2008 del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
4.- Exigim no seguir reduint els i les professionals destinats als Jutjats de Violència de Gènere i
garantir que en tot moment es mantenen els nivells de dotació de personal necessari per
atendre aquests serveis.
5.- Reclamem que en aquests moments de debat parlamentari de la Llei de Governs Locals de
Catalunya, es reconeguin i s’incorporin les competències en els serveis d’atenció a les dones i
la lluita contra la violència masclista efectuats des del món local.
6.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de la Dona, a les entitats
municipalistes FMC i AMC, als Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i
els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARV), als Col·legis Professionals
implicats (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Col·legi d’Advocats), a la Taula
del Tercer Sector i a les associacions de dones del municipi.
El regidor Sr. Acero manifesta literalment el que segueix: El BLOC MUNICIPAL comparteix
plenament la preocupació exposada en aquesta moció en el context de la retallada
generalitzada en tots aquests serveis d’atenció a les persones per derivar els recursos a
empreses privades i el rescat d’entitats financeres. No podem assistir passius davant
l’autodesmantellament de les conquestes socials durament assolides per les generacions
anteriors.

No compartim que només es faci referència a la violència masclista, quan les estadístiques de
l’Estat i també de la Unió Europea ens diuen que la violència en l’àmbit de la parella, és al 50%.
No compartim que després d’haver lluitat perquè hi hagi un servei específic d’atenció a les
dones maltractades, gestionat per dones i no per homes com abans, quan són els homes les
víctimes, paradoxalment l’únic que els atendrà és el Servei d’Intervenció Especialitzada en
violència masclista.
Pel BLOC la Igualtat és un principi bàsic que no admet asimetries. Estem d’acord en el que es
demana, però ho considerem insuficient i, per coherència, ens abstindrem en la votació.
El regidor Sr. Caldeira manifesta literalment el que segueix: quan vam aprovar fa un parell de
mesos el Pla municipal d’igualtat de gènere, des de la CUP ja vam denunciar que el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, havia rebut una retallada en recursos i personal
important i que aquesta és una mancança clau, atès que després de la denúncia d’una agressió,
és on calen més recursos, i és aquí on falla més l’Administració. I demanàvem que fos
l’Ajuntament, en aquest cas, que oferís alternatives.
I ara ens trobem amb una moció que va en el mateix sentit i que hi afegeix altres serveis i
recursos d’intervenció i acolliment a dones que han patit la violència masclista.
Retallar recursos en aquest sentit és invisibilitzar una violència que existeix i que no podem fer
veure que no passa dia rere dia mirant cap a l’altre costat.
Cal ser-hi; cal actuar i cal esmerçar-hi recursos que, com en educació i sanitat, potencien la
cohesió social i esdevenen llavors de futur.
El sentit del vot de la CUP serà a favor.
La regidora Sra. Estrada manifesta literalment el que segueix:
El sentit del vot del grup municipal socialista serà favorable, perquè es imprescindible la
continuïtat del desenvolupament de les polítiques de gènere i per a això són necessaris
recursos. Estem totalment en disconformitat en les retallades en justícia perquè provoquen la
relantització del servei. Els assumptes que entren al jutjat de VIDO ho fan per urgència i la
reducció d’aquests jutjats de VIDO ho fan per urgència i la reducció d’aquests jutjats i altres
farà que s’acumulin molt els expedients.
Tampoc es tolerable les retallades en recursos a les dones víctimes de violència de gènere, el
tancament de cases d’acollida etc. que fan que sigui encara més difícil acabar aquesta lacra
social.
L’alcalde Sr. Fors manifesta literalment el que segueix: en relació amb la reducció de plantilla
als jutjats de violència sobre la dona, cal tenir present que, en efecte, el Departament de
Justícia, amb aprovació per part de la Sala de del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha
procedit a la regularització del nombre de dotacions a cobrir en els Jutjats de Violència sobre la
Dona exclusius, amb efectes del dia 10 d’abril de 2014, en atenció a l’estudi detallat que s’ha fet
sobre les càrregues de feina d’aquets jutjats (que adjuntem a aquesta nota), que ha revelat que
els jutjats exclusius de violència sobre la dona de Catalunya es troben per sota del mòdul que
estableix el Consell General del Poder Judicial, en un percentatge de -72,61% de mitjana de
diligències prèvies i del -45,22% de mitjana de diligències urgents.

En atenció a aquestes circumstàncies, tot garantint-ne precisament el personal necessari, i mai
en detriment del bon funcionament d’aquest jutjats, el Departament ha deixat de proveir o
mantenir vacants determinades places dels jutjats VIDO exclusius de Catalunya.
El compromís del Departament de Justícia és el de destinar els efectius de personal al servei de
l’Administració de Justícia de manera més eficaç i eficient al servei d’aquesta Administració de
Justícia.
Per tot l’exposat, en aquests moments, amb l’aprovació del Tribunal Superior de Justícia, s’han
revisat les plantilles efectives dels Jutjats exclusius de violència sobre la dona, ateses les
càrregues de treball que estan assumint, amb el compromís que el servei d’aquests jutjats es
pugui prestar amb total normalitat i eficiència i donant resposta ràpida a les situacions de
violència contra la dona que es puguin plantejar.
Totes les dades i estudis mostren que la no cobertura de dotacions proposada als jutjats VIDO
exclusius de Catalunya és raonable i es troba, tot i l’especificitat de la matèria, dins de les
ràtios de càrrega de traüll que suporten els funcionaris en altres òrgans jurisdiccionals de
l’ordre penal de Catalunya.
Per tot això queda molt clar que: No hi ha cap afectació a l’atenció ni en quantitat ni en
qualitat.
No es limiten les demandes sinó que es farà un millor control i distribució territorial per tal
d’augmentar-les.
No hi ha cap disgregació de funcionalitats ja que continuen les mateixes, amb les mateixes
especialitats de professionals.
No hi ha cap privatització, es continua treballant com sempre amb contracte resultat d’una
licitació pública per la gestió dels Serveis. I el nou encàrrec es vehicularà mitjançant conveni o
ampliació d’encàrrec amb entitats socials i la majoria que tindran l’encàrrec de la gestió de la
inserció laboral, seran les mateixes que ja estan gestionant els serveis actuals.
No hi ha ni hi haurà cap sobrecàrrega de treball per part dels professionals ja que els canvis en
plantilla són mínims, en alguns casos cap i en aquest moment la mitjana d’atencions per
professional i dia, en absolut es pot considerar com una càrrega que no es pugui atendre des
dels serveis actuals.
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit
del vot següent:
Vots a favor: 3 vots del PSC, 3 vots d’ICV, 2 vots PP, 1 vot CUP, i 1 vot ERC.
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal
Vots en contra: 5 vots de CiU
7.2 Moció presentada pels grups municipals de la CUP, ERC i ICV-EUiA de rebuig
a la Monarquia espanyola i a favor del referèndum del 9 de novembre.
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció:
Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del
llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no acceptem un

relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir l’oportunitat democràtica de
consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu el
sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya-Espanya, aprovats després
de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a l’Estat
espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes
generacions no l’han pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un
referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta
les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de
societat desitgen.
Som partidaris que la democràcia s’imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania d’arreu
pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l’abdicació del rei i del no debat a
l’entorn de la monarquia o república, defensem la forma de govern que serveixi millor a la
ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la ciutadania davant la llei, i que
evita que l’interès públic esdevingui privilegi d’uns pocs. El poder mai pot ser dinàstic, sinó que
s’ha de fonamentar sobre el principi democràtic i la voluntat popular.
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests respectin
i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per decidir el futur
polític del poble català.
Prioritzem la celebració del referèndum del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya,
perquè considerem que és allò que ha reclamat el poble, perquè amb l’exercici del dret a
decidir iniciarem un procés constituent, no sotmès als tripijocs de la política espanyola, i
perquè la plena sobirania del poble català és, ara mateix, l’únic escenari possible per a la
consecució d’una República.
Per tot això els grups municipals de la CUP, ERC i ICV-EUiA proposen al Ple municipal
l’adopció dels acords següents:
1.- L’Ajuntament d’Arenys de Mar manifesta el seu rebuig a la Monarquia espanyola i referma
els valors republicans del poble català: justícia, igualtat, solidaritat, democràcia i laïcitat.
2.- Rebutgem la imposició del Regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula de pervivència
d’una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i irresponsable
constitucionalment.
3.- Exigim a totes les institucions de l’Estat i al nou Rei imposat, respecte a la democràcia,
respecte al dret a decidir el futur polític del poble català, i a no utilitzar la llei ni la força per
impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes.
4.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i que el poble
de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre.
5.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat espanyol, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Aquestes mocions es van presentar separadament i estàvem d'acord amb el redactat

presentat per la CUP i en abstenir-nos de votar en les que presenta ICV i ERC, pels següents
motius.
Compartim plenament els valors de llibertat, igualtat i fraternitat que han de ser la referència
del nou Estat català, valors que històricament ha vulnerat l’Estat espanyol, amb independència
del seu model polític, mantenint l’espoli i la submissió de Catalunya amb intensitat diversa
certament, però efectiva.
Son 300 anys d’intents de modernitzar aquesta entelèquia anomenada Espanya, sense èxit; es
posi la pell que es posi, l’ADN de l’Estat no canvia.
Està en joc la supervivència de la nostra cultura, de la nostra economia i de la nostra identitat
com a nació, no hem de perdre ni una fracció de segon qüestionant el model d’estat que ha de
tenir el país veí, nosaltres marxem i la porta de sortida és el referèndum del 9 de novembre o
la DUI si aquest fos impedit, per tant, coincidim amb el grup de les CUP que aquesta és la
prioritat.
Quan això sigui una realitat, ja establirem relacions diplomàtiques amb el model d’Estat de què
els espanyols s’hagin volgut dotar i, com diuen a la Unió Europea, això son assumptes interns.
En tot cas, de forma genèrica rebutgem la monarquia com a model obsolet, caduc i que
justament vulnera el principi d’Igualtat entre les persones.
Atès que s’han fusionat i preval el redactat dels altres grups, el BLOC em demana no votar
perquè entenem que no ens competeix, com ja hem explicat abans.
S’absenta abans de la votació per qüestions polítiques el regidor Sr. Acero
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del
vot següent:
Vots a favor: 3 vots d’ICV , 1 vot CUP, 1 vot ERC , 2 vots de CiU corresponents a l’alcalde
Sr. Fors i a la regidora Sra. Mir
Vots d’abstenció: 3 vots de CiU i 3 vots del PSC
Vots en contra: 2 vots PP
7.3 2 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU, la CUP, ERC, Bloc
Municipal i ICV-EUiA de suport a Jaume Sastre mestre de les Illes en vaga de fam.El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: El procés d'alliberament nacional que s'està
produint a Catalunya està intensificant les represàlies de l'Estat espanyol contra la resta de
territoris dels Països Catalans amb la voluntat de fer desaparèixer els signes d'identitat
comuns. Aquesta ofensiva contra la cultura ha tingut episodis tan grotescos com la invenció
d'un idioma, el LAPAO, per tal d'evitar anomenar català la llengua que des de fa segles es parla
a les comarques de ponent. Una mostra clara també n'és el saqueig i la destrucció, per part del
Partit Popular, de la televisió pública valenciana i la desaparició progressiva de l'ensenyament
en valencià, que deixa desenes de milers de famílies sense poder estudiar, al sud del riu Sènia,
en la seva llengua.
A les Illes Balears el govern del Partit Popular, després de veure com fracassaven els seus cars i
reiterats intents que els pares escolaritzessin els nens en castellà, va aprovar el Tractament
Integrat de Llengües (TIL) que, rere la proclama de pretendre establir un sistema educatiu

trilingüe, pretén, un cop més, relegar el català als àmbits de l'antropologia i al progressiu desús
quotidià.
La resposta de la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterera no pot haver
estat més contundent, donant suport majoritàriament a una vaga indefinida convocada per
l'Assemblea de Docents que ha mostrat els mestres, pares i alumnes de les illes Balears i
Pitiüses lluitant braç a braç contra els atacs espanyolistes del PP. Dues mostres de la
contundent resposta dels illencs són la manifestació més gran de la història de les Illes, amb
més de 100.000 persones sortint als carrers per defensar l'ensenyament en català, i el càstig a
les urnes, on el PP ha passat de 194.000 vots a 74.000 a les darreres eleccions celebrades.
Tanmateix, en la seva obsessió malaltissa, el govern de José Ramon Bauzá es tanca en banda a
la realitat i descarta fins i tot parlar amb els representants de la societat civil illenca per
solucionar aquesta qüestió.
Durant més de 30 dies, el professor Jaume Sastre ha mantingut una vaga de fam en defensa de
l'ensenyament en català a les Illes amb la demanda concreta que el president Bauzá s'avingués a
parlar, sense que fins ara s'hagi tingut en consideració.
La llengua de les Illes Balears i Pitiüses és la mateixa llengua que parlem els arenyencs. Els
intents reiterats de l'Estat espanyol per reduir-la a l'àmbit folklòric s'emmarquen dins una
estratègia de l'assimilació cultural i la dissolució de tots els pobles de l'Estat en l'Espanya una
grande y libre.
Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament d’Arenys de Mar acorda:
1.- Mostrar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Mar envers el senyor Jaume
Sastre.
2.- Instar el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, senyor José Ramón
Bauzá, a dialogar amb la societat civil illenca en recerca d'una solució al conflicte educatiu que
el seu govern ha provocat.
3.- Adreçar aquestes resolucions al senyor Jaume Sastre, al president de les Illes Balears José
Ramon Bauzá i a l'Assemblea de Docents de les Illes.
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del
vot següent:
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot ERC i 1 vot Bloc
Municipal (14)
Vots en contra: 2 vots PP
7.4 2 Moció presentada pels grups municipals de la CUP i CV-EUiA de suport
impulsada per Aigua és Vida, Som lo que Sembrem, Ecologistes en Acció i
Enginyeria sense Fronteres sobre la qualitat de l’aigua per a consum humà.La regidora Sra. Roig llegeix la següent Moció:
L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 d’agost del 2010
la resolució 64/292, en què es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, reconeixent
així que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat,
disponibilitat i assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret també queda recollit en

l’Observació general núm. 15 del Pacte internacional dels drets econòmics, socials i culturals,
del qual Espanya forma part des del 1977.
El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua per consum humà, és l’instrument legal a nivell espanyol a través del qual es
desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de boca. En l’article
4.1. s’especifica que “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua (...) sigui apta per al
consum al punt d’entrega al consumidor”. Així mateix el propi RD 140/2003 estableix quins
són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i les anàlisis necessàries
que s’han d’efectuar per garantir-ne el compliment.
Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 estableix, en
l’article 29, que “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient,
adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Reial Decret, a
través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions implicades i
els gestors d’abastament.”
Atesa la situació de no existir la informació pública, segons obliga el RD 140/2003 de 7 de
febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per a consum humà i recollint
la campanya impulsada per les entitats Plataforma Aigua és Vida, Som lo que Sembrem,
Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres.
El grup municipal d’ICV-EUiA-EPM sol·licita l’adopció per part d’aquest Ple dels següents
acords:
1.- Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el protocol
d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’Ajuntament referent a les
anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.
2.- En cas que el protocol descrit en el primer punt dels acords no existeixi, elaborar-lo i
implementar-lo en un termini no superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
3.- Publicar a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, en cas que no s’estigui
fent, els resultats de totes les anàlisis d’aigua dutes a terme al municipi, així com les que es
facin en el futur, d’acord amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.
4.- Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores
(aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i col·lectius socials del municipi.
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat.
7.5 2 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU, la CUP, ERC, Bloc
Municipal i ICV-EUiA de suport a la 2a Marxa per l’Educació Pública.El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció:
Per segon any consecutiu, l’Assemblea Groga organitza la II Marxa per l’Educació Pública,
democràtica, laica, inclusiva, coeducadora, popular i en català. Aquest any com l’any passat
s’organitza la marxa amb l’objectiu de mostrar el rebuig frontal a la política educativa de Wert i
(LOMQE) i amb el compromís d’actualitzar la LEC a la realitat actual en el marc de la Iniciativa
Legislativa Popular que properament es debatrà al Parlament del Principat, tot això des de

bressol a Universitat; socialitzar la insubmissió a la LOMQE i publicitar la ILP per una nova llei
d’educació.
L’any passat, durant els vuit dies que va durar la Marxa, més de 4.000 persones van participar
en les caminades i els actes que es van programar pels pobles i viles per on van passar. Pobles i
viles que van implicar-s’hi donant suport, acollint o senzillament animant la marxa.
Aquest any es repetirà l’experiència del 23 al 29 d’agost. La Marxa sortirà de Girona, passarà
per Sils, Vidreres, Blanes, Pineda, Arenys de Mar, Mataró, Masnou i fins a arribar a Barcelona.
Atesos, doncs, els motius i que la marxa passarà i farà nit a Arenys de Mar, a la CUP proposem
al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1.- Que l’Ajuntament doni suport a la IIa Marxa per l’Educació Pública.
2.- Que l’Ajuntament aporti un espai per poder-hicpernoctar.
3.- Que l’Ajuntament publiciti al web i l’agenda municipal l’arribada de la marxa.
4.- Comunicar aquests acords a l’Assemblea Groga del Maresme.
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 del PSC 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot ERC i 1 vot
Bloc Municipal
Vots en contra: 2 vots PP
7.6 Moció per l’exercici digne de la pagesia arenyenca i de suport incondicional a
l’horta de Can Puig.El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció:
Per a l’any corrent de 2014, la Generalitat de Catalunya preveu l’execució de dues obres
públiques d’una certa envergadura, una d’elles la variant de Valldegata.
La recuperació d’aquesta obra, embastada des de fa anys, està subvencionada per la
concessionària de l’autopista, AVERTIS. Evidentment, aquest voluntarisme d’AVERTIS exigeix
contrapartides a la Generalitat; res és gratuït. Entre d’altres:
- Allargament de la concessió de l’autopista, que s’acaba el 2021.
- Connexió més directa a l’autopista.
- Alleugerir la crisi al sector de les cimenteres, molt castigat per l’esclat de la bombolla
immobiliària.
- Reimpulsar les expectatives inversores al polígon Valldegata Ponent.
- Tot plegat, per a la vila d’Arenys té uns conseqüències ben clares:
- Pèrdua de 9000 m² de sòl agrícola actualment productiu.
- Pèrdua d’un dels 5 pagesos en actiu.
I, finalment, si l’obra és imminent, l’expropiació d’aquests 9.000 m² també, i aquí és on rau el
sentit i el suport d’aquesta moció. L’Administració pública, subjecta als interessos privats i
financers, més que emparar el que fa és desemparar. Així, en les negociacions amb els
propietaris de l’horta de Can Puig, el Departament de Territori i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya està intentant expropiar i pagar un preu molt per sota del corresponent per la
qualificació dels terrenys. D’altra banda, si la família Puig no accepta el preu, l’administració
l’emplaça a resoldre-ho als jutjats, sense que aquest fet sigui motiu per paralitzar l’expropiació.

Actuant així, perdem un pagès a Arenys i en tenim un de menys al país. Si no es compensa
l’expropiació d’acord amb la qualificació del terreny, no hi ha cap possibilitat que aquest pagès
pugui continuar-ho sent en un altre lloc. No tot s’hi val en nom del progrés.
Per tot plegat, el ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar acorda:
1.- Donar suport a l’Horta de Can Puig en les negociacions amb el Departament de Territori i
Paisatge de la Generalitat de Catalunya.
2.- Comunicar l’acord de la moció al Departament de Territori i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya, a la concessionària AVERTIS, a la Unió de Pagesos i a la Cooperativa Agrària
l’Aranyó d’Arenys de Mar.
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que
segueix: Des del Boc Municipal sempre hem defensat el necessari equilibri entre els diferents
sectors i activitats econòmiques, la variant de Valldegata és necessària per pacificar el trànsit al
centre de la vila i afavorir la conversió parcial de la Riera en zona de vianants, la qual cosa és
també positiva pel comerç, la restauració i el turisme, però no podem acceptar que per
obtenir unes millores, es perjudiqui un altre activitat que mereix tot el nostre respecte i
protecció, no podem acceptar que s’especuli amb el sòl, no podem permetre que es trenqui
l’equilibri dels ecosistemes econòmics i territorials.
Tot i que no som de suports incondicionals, estem d’acord amb la proposta de la moció i el
BLOC hi votarà favorablement.
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el
que segueix: El nostre grup dóna total suport al contingut d’aquesta Moció. Ja n’hi hem donat
en tres reunions ja realitzades i n’hi donarem a la reunió del proper dia 29 de juliol amb la
Unió de Pagesos. I estenem la mà per a qualsevol ajuda que puguem oferir quant a
l’expropiació. Però tot i donar-hi suport, entenem que es tracta d’una expropiació d’un
terreny d’un particular per part de la Generalitat, titular de la variant la construcció de la qual
és d’interès públic, i creiem, potser per deformació professional, que la negociació pel preu de
l’expropiació competeix al mateix afectat, el qual, si no està d’acord amb el preu just, té els
mecanismes necessaris per obtenir un altre preu just interposant un C-A, segons la Llei
d’expropiació. L’Ajuntament ha de lluitar pel bé col·lectiu i s’ha de trobar l’equitat i
l’equanimitat entre el bé privat del pagès i l’interès públic de la construcció de la variant, cosa
que ja és una altra qüestió.
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

