
 
  
 
 
  

Secretaria 
fu 
  
 Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 12 
Data: 27 d’agost de 2014 
Horari: de 19.00 – 19.55  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 
VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  
QUINTERO ARAGON, MARIA BELÉN - 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 – excusa la seva absència 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
TERESA ICARDO PAREDES - secretària delegada 
  

   
L’alcalde, Sr. Fors,  obre la sessió. 
 
1.- Aprovar sol·licitud Plans d'ocupació 2014.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte d’aquesta proposta 
d’acord:  
 
Vista l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al programa Treball i formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 
anys, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2014. 
 
Atès que la base 8.3 f) de l’Ordre estableix que l’entitat ha de disposar de l’acord de l’òrgan competent 
de l’entitat local pel qual s’aprova la presentació, en el marc del programa Treball i Formació, de la 
sol·licitud de subvenció i la realització de les accions incloses, de contractació de persones en situació 
d’atur per part de l’entitat sol·licitant, amb indicació del conveni col·lectiu, o acord retributiu, si escau, 
 a aplicar. 
 
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. Lg. 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.- Presentar la sol·licitud de subvenció per a les accions següents: 
- Dinamització comercial i fires, amb 1 contractació. 
- Suport a la neteja vial, amb 3 contractacions. 



 
  
 
 
  

 
2.- La realització de les accions de contractació de persones aturades per part de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar. 
 
3.- L’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o 
subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 25 de juliol de 2013, signat per la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 
la Unió General de Treballadors de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
4.- La realització d’accions de formació per a les persones seleccionades. 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el que 
segueix: En l’última sol·licitud de Plans d’ocupació, aquest grup municipal va proposar que algun dels 
plans d’ocupació siguin educadors cívics per a la recollida selectiva, atesos els problemes de bosses 
incorrectes en el sector porta a porta. Com que no s’ha tingut en compte aquesta petició, la reiterem 
en aquest acte. 
 

La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que segueix: 
Abans de passar al nostre argumentari pel que fa a l'aprovació del punt dels Plans d'ocupació, Iniciativa 
vol comentar que no compartim la urgència del Ple d'avui, ja que els dos punts principals que s'hi porten 
a aprovació, s'haurien pogut passar al Ple ordinari de setembre, o fer-ne un d'extraordinari a inicis de 
setembre, fet que hauria suposat un estalvi important aquest mes d'agost per a la hisenda municipal.  

També volem expressar la nostra disconformitat amb el fet que, tot i el seu caràcter extraordinari, no 
s'hagi donat cabuda als punt de precs i preguntes i mocions, i més pensant que a la Comissió Informativa 
d'aquest Ple, es van entrar mocions, i una presentada precisament per una de les formacions a govern. 
Va ser poques hores després, tot i estar en el seu dret, que el govern va decidir que aquests punts no es 
portessin al Ple d'avui, fet que resta encara més contingut i lògica política a la celebració d'aquesta sessió.  

Dit això, passem al nostre argumentari pel que fa al punt que es porta al Ple.  

El grup municipal d'ICV votarà a favor de la sol·licitud de subvenció d'aquest Pla d'ocupació 2014, fet que 
suposarà la contractació de 4 persones aturades per part del nostre Ajuntament per dur a terme 
accions de suport a la neteja vial (amb 3 contractacions) i de dinamització comercial, 1 contractació.  

Pensem que és molt important que l'Ajuntament posi en marxa totes les polítiques possibles d'ocupació, 
vinguin del Servei d'Ocupació de Catalunya, del Consell Comarcal, o fins i tot engegar-ne de pròpies per 
donar sortida ni que sigui temporalment a la contractació de persones aturades sense prestació i/o 
subsidi.  

Volem fer constar que anirà bé que, en els expedients de Ple, els diferents departaments que preparen la 
documentació facilitin tota la informació relativa als assumptes que s’hi porten, perquè fins ahir el 
document que hi havia a la carpeta, feia constar que el termini de presentació de sol·licituds per als plans 
d'ocupació finalitzava el passat 8 d'agost, i després de consultar-ho i de diverses trucades, amb el suport 
de la secretària accidental, vam poder conèixer que el termini s'havia allargat fins al proper 20 de 
setembre.  

Sigui com sigui, i com hem avançat, votarem a favor d'aquest punt de l'ordre del dia, amb el prec que ja 
vam fer a la Comissió Informativa prèvia, que el Servei de Promoció Econòmica com ja s'està fent, 
treballi de costat amb els nostres Serveis Socials, per poder fer arribar a totes les persones més 
desfavorides aquesta oferta, i que es faci una promoció al més extensa possible de la convocatòria.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el que 
segueix: Abans de debatre el punt en qüestió, des de la CUP volem expressar la nostra sorpresa i alhora 
el malestar, atès que no hi trobem cap argument polític ni de gestió, per fer aquest Ple extraordinari al 
mes d’agost i no haver ajornat el tractament d’aquests dos temes per al mes de setembre. No 
n’entenem la urgència. Fins i tot, si era tant important, es podria haver celebrat la setmana següent, al 
mes de setembre, i així les arques municipals, o sigui el poble d’Arenys, s’haurien estalviat els 5.500 



 
  
 
 
  

euros que regidors i regidores cobrem per assistència a ple. Ens fa l’afecte que aquest Ple té com a únic 
objectiu cobrar i a la CUP entenem que no estem aquí per això. 

Dit això, respecte al punt que es porta a aprovació sens dubte a la CUP hi votarem favorablement. 
Apostem per un repartiment de la riquesa, i per tant per evitar allò que uns en tinguin molt i els altres 
molt poc, i és clar, per repartir la riquesa cal repartir la feina; reduint horaris, sí, però també creant-ne 
quan hi hagi una necessitat. Si l’Ajuntament participa d’aquests plans, deu ser que hi ha una necessitat. És 
per això, que esperem que quan aquests plans finalitzin, no tinguem un arenyenc més a l’atur sinó un 
més que continua treballant. Al capdavall, dels resultats d’aquests plans ens en beneficiem tota la 
comunitat. 
 
Per tant, i per acabar, benvinguts siguin els plans d’ocupació i que tinguin continuïtat. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
2.- Aprovar modificació de crèdit 9/2014.- 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 als articles 35 al 38 del Reial Decret 
500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, els mitjans o 
recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: el romanent líquid de 
tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els que preveu 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 , 5 i 7 
de 2014 un romanent de tresoreria d’1.702.170,97 €. 
 
Atès que existeixen també sobrants de crèdit a l’aplicació pressupostària d’interessos de préstecs, ja que 
d’acord amb el document de l’estat del deute que es va realitzar amb motiu del pressupost de 2014 el 
càlcul dels interessos es va fer partint dels tipus d’interès vigents en aquell moment i afegint un 
diferencial d’un punt a gairebé totes les operacions.  
 
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 
 

40 165 22100 Energia elèctrica enllumenat públic urbanisme. S’incrementa la dotació ja que s’ha pagat 
una factura no prevista inicialment per import de 90.127,72 € atès que d’acord amb l’informe del tècnic 
municipal s’ha procedit a la regularització de lectures de consums elèctrics d’enllumenat públic, que 
durant mesos han estat estimades. 
 
Inversions 
 
Projecte 2012/2/CULTU/2 Condicionament ampliació Teatre. D’acord amb l’informe dels serveis tècnics 
municipals resulta insuficient el crèdit per tal de realitzar l’ampliació del teatre atès que s’ha procedit a 
modificar el projecte inicial. 
 



 
  
 
 
  

Projecte 2014/2/ENSEN/1 Instal·lació elèctrica Ceip Maragall. Cal incrementar la dotació pressupostària 
per poder contractar la coordinació en matèria de seguretat i salut. 
 
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 
 
50 241 25000 i 51 241 25000 Es creen les aplicacions “Consell Comarcal: PO-PIRMI” per donar 
compliment a l’aportació del “programa treball i formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció”. 
 
32 441 46600 Aportació AMTU, es crea l’aplicació per donar compliment a l’acord de la sessió plenària 
de 15 de febrer de 2013 d’adhesió a l’agrupació de municipis titulars de transport urbà, associació sense 
ànim de lucre. 
 
51 172 48902 Subvenció federació ADF del Maresme: Prevenció Incendis Forestals 2014. Es crea 
l’aplicació pressupostària per poder aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, l’Agrupació de defensa forestal Serralada de Montalt i la Federació d’ADF del Maresme 
i la Diputació de Barcelona per a la gestió i l’execució del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 
(PPI). 
 
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.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 9/2014 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: 
 



 
  
 
 
  

SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

A) Despesa corrent

1) AUGMENTS DE CRÈDIT

Denominació Import

40 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT 30.000,00

TOTAL 30.000,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Denominació Import

22 011 310 INTERESSOS FINANCERS HISENDA 30.000,00

TOTAL 30.000,00

2) AUGMENTS DE CRÈDIT

Denominació Import

40 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT 20.000,00

TOTAL 20.000,00

Projecte Denominació Denominació Import

2008/2/CULTU/2 CONDICIONAMENT AMPLIACIÓ TEATRE 60 335 622 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURA 21.881,89

2014/2/ENSEN/1 INTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 70 321 622 INTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 1.331,12

TOTAL 23.213,01

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 43.213,01

TOTAL 43.213,01

CRÈDIT EXTRAORDINARI

A) Despesa corrent

1) ALTES  DE CRÈDIT

Denominació Import

50 241 25000 CONSELL COMARCAL PO PIRMI 1.200,00

51 241 25000 CONSELL COMARCAL PO PIRMI 1.200,00

32 441 46600 APORTACIÓ AMTU 2.350,00

TOTAL 4.750,00

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 4.750,00

TOTAL 4.750,00

2)ALTES  DE CRÈDIT

Denominació Import

51 172 48902 SUBVENCIÓ FEDERACIÓ ADF DEL MARESME: PREV.INCENDIS FORESTALS 2014 400,50

TOTAL 400,50

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Denominació Import

51 172 489000 SUBVENCIÓ ADF SERRALADA MONSTALT:PREV.INCENDIS FORESTALS 400,50

TOTAL 400,50

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

 
 
 
2.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
taulell municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament. 
 
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions, la modificació 
de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, altrament, les haurà de resoldre el Ple en el termini 
d'un mes a comptar des de l'acabament de l'exposició al públic. 
 
3.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum dels capítols al taulell 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: Com succeeix habitualment hi ha coses que són raonades i altres que no.  
 
Anem a pams, una desviació en les previsions pressupostàries de més de 90.000 € en enllumenat públic 
és una desviació molt gran, explicable només per l’absència d’un control efectiu, la manca de seguiment 
del que s’està fent i com s’està fent. Per tant, aquest és un dèficit al qual s’ha de posar remei de forma 
immediata. 
 
L’ampliació de partida pel condicionament del Teatre, va ser explicada pel regidor de l’Àrea i per tant, 
creiem que està justificada. 
 
La dotació per a la coordinació en matèria de seguretat i salut pel que fa a la instal·lació elèctrica de 
l’Escola Joan Maragall és inqüestionable en el seu propòsit, però és que hauria d’existir una dotació 
planificada per a manteniment d’aquest i de tots els edificis municipals, qüestió aquesta que el nostre 
Grup ha remarcat amb insistència. 
 
L’aportació a l’AMTU ha estat explicada de manera insuficient, així com el canvi de titularitat en la 
subvenció als ADF, que segons ens diu el regidor d’Hisenda, és per prescripció de la Diputació, però no 
tenim cap informe que ens detalli adequadament les raons d’aquests canvis. Aquest punt no té efectes 
econòmics a l’Ajuntament perquè són diners ja pressupostats, però per posicionar-nos cal conèixer 
objectivament el perquè i el com i quines implicacions poden tenir.  
 
Per totes aquestes raons el nostre Grup s’abstindrà en la votació. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el que 
segueix: Sobre la modificació de crèdit que es porta a aprovació, ja avancem que el sentit del vot de la 
CUP serà l’abstenció. Tot i que hi ha aspectes que valorem positivament, com que aquests diners no els 
gestionem nosaltres, no hi podem fer confiança. 
 
Dit això, respecte al suplement de crèdit de l’enllumenat públic, aquest s’afegeix als 647.975 que suposa 
el consum elèctric municipal. Sobta, però, que els diners d’aquest suplement són per pagar el 
desajustament entre el consum real i les lectures estimades dels comptadors que s’han fet durant temps. 
Tal com vam suggerir la CUP a la comissió informativa prèvia al Ple, tot i que l’Ajuntament no acabarà 
de pagar més que el que ha consumit, sí que és cert que caldria que algun tècnic municipal s’encarregués 
de fer i enviar la informació de les lectures reals i així estalviar-nos aquests ensurts. I, alhora, que la CUP 
per persistir no ens cansarem, tornem a posar sobre la taula que caldria treballar amb empreses que 
assegurin que generen energia neta provinent de fonts energètiques no contaminants i alhora apostar 
progressivament per anar instal·lant generadors d’energia alternativa als edificis municipals. Amb això 
aconseguiríem a mitjà termini una autonomia energètica que, directament, podria esdevenir un estalvi 
econòmic important del pressupost i evitar contratemps com els d’aquesta modificació. Aprofitem per 
recordar que en algun altre Ple on hem comentat aquesta línia de consum energètic, com per exemple 
en el Ple de pressupostos, l’equip de govern havia comentat que en breu es començarien a instal·lar 
llums leds en alguns fanals; i sembla que, de moment, el més calent és a l’aigüera. 
 
Respecte a les inversions al Teatre Principal, així com per la instal·lació elèctrica del Maragall, són 
imprevistos que cal resoldre i no hi ha res a qüestionar. 
 
I finalment, sobre l’aportació a l’Agrupació de Municipis titulars dels serveis de Transport Urbà de la 
regió metropolitana de Barcelona (AMTU), a la CUP ja vam veure amb molt bons ulls l’adhesió de la vila 
d’Arenys a aquest consorci; totes aquelles accions encaminades a millorar la mobilitat, en aquest cas de 
persones, i que fomentin el transport públic i col·lectiu, ens semblen fantàstiques. La nostra vila, per 
situació, pel que fa a transport públic, queda atesa per connectar-se amb Barcelona, mal atesa per 
connectar-nos, amb freqüència i rapidesa, cap a Girona i, quasi de manera inexistent per connectar-nos 
amb el Vallès Oriental, la comarca veïna de terra endins.  
 
Per tant, ens sembla bé, però cal també seguir treballant per no fer una gran àrea metropolitana que 
arribi fins a Tordera i que tot funcioni bé només en una direcció, la que va cap a la capital. A Arenys 



 
  
 
 
  

tenim la sort d’estar al mig de dues grans ciutats històriques, Girona i Barcelona, i hem d’exigir la 
mateixa qualitat del transport públic col·lectiu en ambdós costats. A ningú se li escapa que una bona 
xarxa de comunicacions és una de les millors garanties per a l’equilibri territorial. Pel que fa al transport 
públic col·lectiu, atesos els motius suara exposats, queda clar que no ho tenim resolt. 
 
Per tot el suara exposat, i tal com dèiem al principi, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà 
l’abstenció. 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que segueix: 
Avancem que el grup municipal d'ICV s'abstindrà a la votació de l'aprovació de modificació de crèdit 
proposada. 
 
Cal dir, però, que compartim alguns dels conceptes que s'hi detallen pel que fa a inversions, com és ara 
l'adequació del projecte tècnic d'ampliació del Teatre Principal d'acord amb l'informe dels Serveis 
Tècnics municipals per adaptar-lo a les noves normatives de sorolls i de seguretat, i a l'estudi geotècnic 
que s'ha realitzat recentment.  
 
O la despesa destinada a la coordinació en matèria de seguretat i salut per al projecte de renovació de 
les instal·lacions elèctriques a l'escola pública Joan Maragall. 
També estem d'acord amb la despesa corrent generada per la creació de l'aplicació Consell Comarcal 
PQ Pirmi per donar compliment a l'aportació del programa treball i formació a persones en situació 
d'atur que només disposen de l'ajut de la renda mínima d'inserció. 
 
Com també compartim la Subvenció a la Federació ADF del Maresme. Prevenció d'Incendis Forestals 
2014, per poder aprovar el conveni de col·laboració i cooperació entre l'Ajuntament d'Arenys i i la 
Diputació per a la gestió del Pla municipal d'incendis forestals amb l'Agrupació Forestal Serralada de 
Montalt i d'ADF del Maresme. Amb el desig que, tot i els problemes endèmics que hi ha hagut amb 
aquesta entitat per al cobrament de les subvencions, pugui quedar vehiculat sense problemes. 
 
El fet que l'informe del tècnic de Medi Ambient, inclogui també una part dedicada a l'assistència tècnica 
per al seguiment de la recollida selectiva i la campanya d'educació ambiental, i que aquesta modificació 
no s'hagi portat al Ple d'avui ens fa pensar com dèiem en el punt número 1 del Ple, que s'ha convocat de 
forma forçada, i que és de suposar que al setembre, portaran a aprovació una nova modificació de 
crèdit. 
 
No acabem d'entendre com és que s'ha demorat més d'un any i mig la creació de l'ampliació d'aportació 
a l'AMTU, l'Agrupació de Municipis pel Transport Urbà, quan el Ple del 15 de febrer de 2013 va aprovar-
ne l’adhesió. 
 
I finalment, la partida més grossa d'aquesta modificació de crèdit, l'increment de dotació per una factura 
no prevista inicialment per un import de més de 90 mil euros en concepte d'energia elèctrica enllumenat 
públic, per procedir a la regularització de lectures de consums d'enllumenat que segons s'informa han 
estat estimades els darrers mesos, ens fa pensar que alguna cosa cal canviar al protocol de seguiment de 
factures amb les grans companyies de serveis. 
 
Fa uns mesos, ja es va informar al Ple del reconeixement extrajudicial de factures de companyia elèctrica 
de l'any anterior, i avui fem una despesa corrent sobrevinguda de 50 mil euros (als quals cal sumar-ne 40 
mil que ja hi havia consignats a la partida) per pagar aquest consum desfasat. Tot i demanar explicacions 
a la comissió informativa pertinent, no n'hem tret l'aigua clara perquè no hem pogut tenir accés a 
l'informe del tècnic pertinent per trobar-nos en les dates que ens trobem. No sabem quina part pertany 
a edificis públics, a enllumenat de carrer, en quin període s'ha produït el desfasament, i també ens 
agradaria comentar que si el nostre Ajuntament en aquests moments està adscrit al Servei de Compra 
Agregada d'Electricitat amb el Consell Comarcal del Maresme, i aquest hauria de suposar un millor 
servei i abaratiment de costos, alguna cosa està fallant. Pensem com dèiem que serà bo revisar el 
protocol establert amb la companyia, i amb el servei pertinent, perquè no es tornin a produir sorpreses 
tan contraproduents com aquestes. 
 



 
  
 
 
  

La quantitat de 90 mil euros fa pensar que fa molt de temps que s'està produint aquesta situació anòmala 
que no hi ha lectures reals de consum, i que caldria restablir i renegociar amb la companyia la 
normalització del consum. 
 
Si a casa nostra ens trobem amb algun inconvenient d'aquests un mes, per exemple que la factura del gas 
o de l'electricitat ens pugi més del compte per una lectura real després d'una d’estimada, bé ens afanyem 
a posar fil a l'agulla per compensar i tornar a la normalitat. L'Ajuntament, també hauria de funcionar com 
si fos la casa de tots.  
 
Apuntem que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, fa pocs mesos ha dut a terme una important 
negociació amb la companyia de subministrament elèctric, fet que ha comportat una disminució 
important de la despesa. 
 
És pels motius esmentats, que tal com hem avançat, ens abstindrem a la votació.   
 
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,  
Vots d’abstenció: 2 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal  i 1 vot ERC.  
 
3.- Donar compte informe morositat 2n trimestre 2014. 
 
L’alcalde Sr. Fors llegeix el següent informe número 5/2014 

  
De conformitat amb el que estableix l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. S’emet el present informe: 
 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER- El que es disposa en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
SEGON- S’acompanya l’annex A (pagaments realitzats en el trimestre), d’acord el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que inclou el nombre de pagaments i imports totals 
dels pagaments realitzats dins i  fora termini legal. 
 
TERCER- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest 
informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a  Tutela Financera. 
  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
-Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificat per l’article 33 de la Llei  11/2013, de 26 de juliol, de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul de creixement i de creació de llocs de treball. 
 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. El seu article 3 modifica 
la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector púbic.  
 
-Reial decret legislatiu 3/2011, Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
- ECO/1406/2011, d'1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
-RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la 



 
  
 
 
  

creació de lloc de treball. La seva disposició final sisena, que modifica el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
CONCLUSIONS 
 
1) S’adjunta al present informe un llistat resum (pagaments realitzats en el trimestre) 
corresponent al segon trimestre 2014,  on es detallen els següents indicadors: 
 
1. Període mitjà de pagament (PMP) que és l’indicador dels dies de mitjana que s’ha tardat a realitzar els 
pagaments, des de la data de registre de factura fins a la data de materialització dels pagament, i que ha 
estat de 46,23 dies. 
 
2. Període mitjà de pagament excedit (PMPE), que és l’indicador de nombre de dies de mitjana que les 
operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, que en aquest trimestre ha estat de 
34,43 dies. 
 
 
2) S’adjunta al present informe el document que s’ha de trametre  a Tutela Financera, on es detalla 
el total de pagaments realitzats durant el segon trimestre, que ha estat de 995, per un import global 
d’1.799.670,73€, d’acord amb el detall següent: 
 

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins del termini legal 367 726552 40,37 
Resta de pagaments 628 1.073.118,73 59,63 
Pagaments totals durant el trimestre 995 1.799.670,73 100 
Obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre 
natural 253 459.294,75  

 
3) En relació amb el PMP del segon trimestre, que és de 46,23 dies, cal tenir en compte que  
aquesta dada esta determinada amb els criteris que estableix la Guia d’elaboració dels informes de 
morositat  que el Ministeri d’Economia i Hisenda té exposada a la seva pàgina web. 
 
El càlcul del PMP es realitza a partir de la data de registre de factures, i aquesta data no esta adaptada a 
les darreres modificacions legislatives que resulten de conformitat amb la  disposició final sisena, que 
modifica el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, en què bàsicament preveu l’obligació de l’Administració de pagar el preu dins dels 30 dies 
següents a l’aprovació de les certificacions d’obra o documents que acreditin la conformitat amb el 
contracte de béns lliurats o serveis prestats. 
 
4.- Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment d’objectius de la Llei 
Orgànica 2/2012.  
 
L’alcalde, Sr. Fors, llegeix el següent informe: 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en 
endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions públiques, i per això resulta clau el rendiment de comptes i el control de la gestió 
econòmica per contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 
 
Vist que l'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, recull el principi de transparència i que les 
Administracions públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment de les 
disposicions d'aquesta llei.  
 



 
  
 
 
  

Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article de la LOEPSF, l’ha 
realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a 
l’article 16. 
 
Atès que els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l’1 de gener 
de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 
 
Considerant que de conformitat amb el que regula l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
l’Ajuntament ha complert l’obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral 
corresponent al segon trimestre de 2014, en temps i forma, el dia 30 de juliol de 2014, en què s’ha 
tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través 
de la plataforma telemàtica habilitada a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals. 
 
Atès que quant a la necessitat de donar-ne compte al Ple, el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
que desenvolupa la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, establia en el seu article 16.2 l’obligatorietat 
d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar-ne compte al Ple en els 
supòsits dels expedients de determinades modificacions de crèdit. En l’actualitat, amb l’entrada en vigor 
de la LOEPSF i l’Ordre ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament 
d’informació, segons contestació emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les 
Entitats Locals a pregunta de Cosital Network, la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat i de 
la regla de la despesa no és requisit previ necessari per a l’aprovació dels expedients de modificació, sinó 
que procedeix l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a què es 
refereix l’Ordre HAP2105/2012. 
 
És per tot això que es dóna compte al Ple de la informació del segon trimestre de 2014 de l’execució 
pressupostària comunicada pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació que 
preveu la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb els formularis 
remesos que s’adjunten com a Annex i d’on es desprenen les següents dades en relació amb les 
previsions d’evolució de les ORN i els DRN al tancament de l’exercici i als càlculs realitzats per 
l’acreditació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa: 
 
1) Resum classificació econòmica: 
 

  Ejercicio Corriente 
Ejercicios 
cerrados 

Estimación 
Derechos 
Reconocidos 
Netos a 31-
12-2014 

INGRESOS 
Previsiones 
iniciales 

(A) 
Estimació
n 
Prevision
es 
definitiva
s al final 
de 
ejercicio 
(1) 

(B) 
Derechos 
Reconocid
os Netos 
(2) 

Recaudació
n Liquida 
(2) 

Recaudac
ión 
Liquida 
(2) 

1 
Impuestos 
directos 

      

  
 

2 
Impuestos 
indirectos 

      

  
 

3 
Tasas y 
otros 
ingresos 

      

  

 

7.633.900,00 7.633.900,007.323.046,273.536.335,79338.070,87 7.723.395,19

50.000,00 50.000,00 -7.538,65 -35.158,22 11.236,78 30.809,36

4.133.544,05 4.139.186,052.937.883,051.448.472,77288.070,18 4.090.460,92



 
  
 
 
  

4 
Transferen
cias 
corrientes 

      

  

 

5 
Ingresos 
patrimonia
les 

      

  

 

6 

Enajenació
n de 
inversione
s reales 

      

  

 

7 
Transferen
cias de 
capital 

      

  
 

8 
Activos 
financieros 

      

  
 

9 
Pasivos 
financieros 

      

  
 

Total 
Ingresos 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  Ejercicio Corriente 
Ejercicios 
cerrados Estimación 

Obligacion
es 
Reconocida
s Netas a 
31-12-
2014 

GASTOS 
Créditos 
iniciales 

(A) 
Estimación 
Créditos 
definitivos al 
final de 
ejercicio (1) 

(B) 
Obligacion
es 
Reconocid
as Netos 
(2) 

Pagos 
Liquidos 
(2) 

Pagos 
Liquidos 
(2) 

1 
Gastos de 
personal 

      

  
 

2 

Gastos en 
bienes 
corrientes 
y servicios 

      

  

 

3 
Gastos 
financieros 

      

  
 

4 
Transferen
cias 
corrientes 

      

  

 

5 

Fondo de 
contingenc
ia y Otros 
imprevisto
s 

      

  

 

6 
Inversione
s reales 

      

3.583.884,16 3.695.088,081.771.630,951.635.130,4075.351,51 3.623.363,77

253.220,00 253.220,00 60.386,62 60.386,62 15.216,09 289.523,24

7.328,73 1.623.224,7814.100,00 14.100,00 0,00 473.939,02

25.000,00 2.933.401,196.487,75 1.297,27 9.420,43 25.000,00

1.029.934,60 1.747.913,270,00 0,00 0,00 996.061,01

16.716.811,5 22.075.933,312.105.995,96.660.564,63737.365,86 17.252.552,5

6.648.026,91 6.799.527,15 3.127.369,543.127.369,54121.236,86 6.615.330,61

6.874.708,76 7.034.236,40 2.256.205,362.145.927,921.064.246,596.510.448,69

234.646,15 234.646,15 41.153,08 41.153,08 0,00 214.871,76

681.282,30 712.954,50 347.426,16 342.772,93 101.553,01 642.702,15

999.938,23 6.013.494,85 165.865,29 117.441,18 179.079,63 1.482.428,78



 
  
 
 
  

  
 

7 
Transferen
cias de 
capital 

      

  
 

8 
Activos 
financieros 

      

  
 

9 
Pasivos 
financieros 

      

  
 

Total Gastos 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2) Informe actualitzat Evolució-Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública 
 

3) Ingreso 
no financiero 

Gasto 
no financiero 

Ajustes 
propia Entidad 

Ajustes por 
operaciones 
internas 

Capac./Nec. 
Financ. Entidad 

09-08-006-AA-
000 Arenys de 
Mar 

16.231.491,50 15.477.509,89 5.230,16 0,00 759.211,77 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local  759.211,77 
 
4) Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa 2n trimestre exercici 2014. 

5) Entidad 

Gasto 
computable  
Liquid.2013 
(GC2013)I 
(1) 

(2)  
=(1)*(1+TRCPIB) 
II 

Aumentos/ 
disminuciones 
(art. 12.4) 
Pto.2014 
(IncNorm2014)III 
(3) 

Gastos 
inversiones 
financieramente 
sostenibles (4) 

Límite de la 
Regla Gasto 
(5)=(2)+(3)+(4) 

Gasto 
computable 
Previsión 
Liquidación 
2014 
(5) 

09-08-006-
AA-000 
Arenys de Mar 

13.901.438,38 14.109.959,96 0,00 0,00 14.109.959,96 14.066.608,88

Total de gasto 
computable 

13.901.438,38 14.109.959,96 0,00 0,00 14.109.959,96 14.066.608,88

 

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2013?V  
SI 

NO 
 

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto 
computable Pto.2014" (6)-(5)  

43.351,08 

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013 1,19 
 
5.- Donar compte de l’informe sobre l’estat d’execució del Pressupost 2n trimestre 2014. 
L’alcalde, Sr. Fors, llegeix el següent informe:  
 
Vist l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, que estableix que la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple de 
l’entitat, per conducte de la presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la 
tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en 
els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 

29.996,37 32.861,50 0,00 0,00 836,60 11.727,90

25.000,00 25.000,00 6.487,75 6.487,75 0,00 25.000,00

1.223.212,82 1.223.212,82 571.141,86 571.141,86 0,00 1.223.212,82

16.716.811,5 22.075.933,3 6.515.649,046.352.294,261.466.952,6916.725.722,7



 
  
 
 
  

Vistes les regles 105 i 106 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per  
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, on s’estableixen l’elaboració i contingut de la informació 
periòdica per al Ple de la corporació que regula l’article 207 del TRLRHL esmentat. 
 
Vist l’article 42è de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2014, on s’estableix que la 
Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la presidència, per trimestres 
vençuts, informació sobre l’execució del pressupost de l’Ajuntament, del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost. 
Vistos els Estats d’Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la Intervenció 
Municipal. 
 
És per tot això que es dóna compte al Ple de la informació sobre l’execució del pressupost de 
l’Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al segon trimestre de l’any 2014 d’acord amb els 
Estats que s’adjunten com a Annex i d’on es desprenen les següents dades: 
 
- Obligacions reconegudes netes a 30/06/2014   6.533.863,69  euros 
- Drets reconeguts nets a 30/06/2014                        12.097.570,53  euros 
- Tresoreria a 31/03/2014 (pressupostari/no pr.)   6.773.634,83  euros 
 
6.- Donar compte de l’informe d’Intervenció 74/2014.  
L’alcalde, Sr. Fors, llegeix el següent informe: Mònica González Serra, interventora de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, emet el següent informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en 
la redacció donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 
Primer: Les resolucions adoptades pel president de l’Entitat Local des del 14 de juny de 2014 fins a 30 
de juliol de 2014 són les que es relacionen a continuació:  
 
1.  Informe d’Intervenció 48/2014 quant al pagament de despeses d’assistència sanitària.  
2. Decret d’Alcaldia 889/2014 quant a l’informe d’Intervenció 54/2014 sobre l’aprovació de diverses 
relacions de factures.  
3. Decret d’Alcaldia 956/2014 quant a l’informe d’Intervenció 61/2014 sobre l’aprovació de diverses 
relacions de factures.  
4. Decret d’Alcaldia 1002/2014 quant a l’informe d’Intervenció 62/2014 sobre l’aprovació de diverses 
relacions de factures.  
5. Decret d’Alcaldia 1079/2014 quant a l’informe d’Intervenció 70/2014 sobre la contractació d’un 
funcionari interí.  
6. Decret d’Alcaldia 1102/2014 quant a l’informe d’Intervenció 72/2014 sobre l’aprovació de diverses 
relacions de factures.  
 
7.- Donar compte del Decret 1096/2014. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, llegeix el següent Decret de data 25 de juliol de 2014: 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 102/2014 de data 31 de gener de 2014 és va delegar al primer 
tinent d’alcalde l’àmbit d’actuació de Recursos Humans, Organització i Noves Tecnologies. 
  
De conformitat amb el que disposa l’art. 43 i ss del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 50 i ss del 
Reglament orgànic municipal. 
   
Resolc: 
  
1.- Deixar sense efecte la delegació d’atribucions en l’àmbit d’actuació de Recursos Humans i 
Organització al primer tinent d’alcalde Sr. Ramon Vinyes Vilà. 
  



 
  
 
 
  

2- Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que es 
realitzi i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que tingui 
efectivitat des del mateix dia de la present resolució. 
  
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària delegada 
L’alcalde  
  
  
  
Estanislau Fors Garcia                                                 Teresa Icardo Paredes 


