
 
  
 
 
  

Secretaria 
fu 
  
 Acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple  
  
Núm. de la sessió: 13 
Data: 9 de setembre de 2014 
Horari: de 20.00 – 20.15  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 - excusa la seva assistència 
ILLESCAS SANCHEZ, MARIA ISABEL – regidora  
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI – regidor  
MORENO NOGUÉ, ANNABEL – regidora - excusa la seva absència 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
TERESA ICARDO PAREDES - secretària delegada  
  

   
L’alcalde, Sr. Fors, obre la sessió. 
 
1.- Declarar la urgència del Ple 
 
Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat la declaració d’urgència en relació amb la 
inclusió en l’ordre del dia de l’únic assumpte, l’enunciat del qual consta a continuació. 
 
2.- Aprovar modificació de crèdit 10/2014.-  El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna 
compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
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, i d’acord amb el següent detall: 
 
Despesa corrent 
 
� 70 323 2279901 Servei Pla de transició al treball. D’acord amb la proposta de la 
Regidoria d’Ensenyament es crea l’aplicació per poder aprovar el conveni de col·laboració amb 
el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes 
de qualificació professional inicial organitzats en la modalitat “Pla de transició al treball”, per a 
joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
educació secundària obligatòria curs 2014-2015. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 10/2014 sota la modalitat de crèdit 
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall 
següent:  

CRÈDIT EXTRAORDINARI

ALTES  DE CRÈDIT

Denominació Import

70 323 2279901 SERVEI PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 23.481,04

TOTAL 23.481,04

FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 23.481,04

TOTAL 23.481,04

Aplicació

 
 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al taulell municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies hàbils, per tal que 
els interessats puguin examinar i presentar reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament. 
 
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions, la 
modificació de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, altrament, les haurà de resoldre 
el Ple en el termini d'un mes a comptar des de l'acabament de l'exposició al públic. 
 



 
  
 
 
  

TERCER.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum dels capítols al taulell municipal 
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Des de 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. Creiem plenament en l’ensenyament públic, l’obligatori i el no 
obligatori, i amb el punt que es porta a votació, precisament el que estem fent és planificar i 
donar suport perquè l’alumnat amb mig peu, o cap, al sistema educatiu pugui continuar 
aprenent. I això, té uns rèdits personals, té un benefici directe sobre l’usuari, però, sens dubte, 
a qui beneficia més és al conjunt d’aquest país. 
Amb aquests programes estem qualificant i motivant alumnat que ni estudiava, per 
desmotivació, ni treballava, per manca de formació, i que queda fora del sistema educatiu 
obligatori, però també de la formació d’adults, que comença als 18 anys. En aquesta franja és 
on perdem els ciutadans joves. I com a societat no ens ho podem permetre. 
 
Cal potenciar i oferir recursos per a l’emancipació del jovent –no només marxar de casa, sinó 
com un apoderament, com un ser conscient de les possibilitats de cada un i desenvolupar-les. I 
l’emancipació està molt bé, però si no hi ha feina no hi ha riquesa, i sense riquesa no hi ha 
autonomia, o sigui emancipació. Cal recordar que, del jovent que treballa, de cada 10 
contractes, 8 són temporals. La precarietat laboral és endèmica entre el jovent. I amb aquesta 
situació, l’aposta per fer Programes de formació i inserció, tot i el cost econòmic, és una bona 
sortida per a molts joves. 
 
Realment, ha estat una grata sorpresa poder fer aquests programes de formació i inserció a la 
vila; com en molts altres serveis públics, malauradament, també s’ha tancat l’aixeta a l’ajuda 
econòmica que es rebia de la Generalitat i la Unió Europea i que ha obligat a tancar allò que 
anomenàvem “les escoles taller”, i que Arenys teníem al Xifré. 
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. És per aquest motiu que valorem 
l’aposta de l’equip de govern i el sentit del vot de la CUP serà favorable. 
 
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: Avancem que el grup municipal d'ICV votarà a favor de modificació de crèdit que avui 
és porta a Ple i que suposa la posada en funcionament d’un nou servei educatiu, uns cursos de 
formació professional  i d’inserció laboral  a la nostra vila.  
 
Uns nous serveis educatius de formació professional general i que inclouen pràctiques en 
empreses,  dirigits  bàsicament a una franja d’edat –dels 16 a 18 anys– que és troben en 
situació d’atur, que no estan escolaritzats, que no segueixen cap estudi en el sistema educatiu i 
que pensem que els pot donar una oportunitat, tant  per seguir estudiant com  per fer la 
transició al món laboral amb una formació que els permeti encarar el futur. 
 
Som conscients, per experiència, que no ha estat una feina fàcil aconseguir que la Generalitat 
hagi concedit aquests programes de formació, per la manca d’espais, pels requisits,  
homologacions que es demanen des de l’Administració i l’esforç econòmic que suposa per les 
arques municipals però també per  les continues retallades que s’estan produint en el sector 
educatiu, per això celebrem que, malgrat els esforços i recursos que haurà d’afrontar i destina-
hi el nostre l’Ajuntament, es pugui implantar i consolidar aquesta nova formació a la nostra vila. 
 



 
  
 
 
  

No volem acabar aquesta intervenció sense agrair i felicitar a la regidoria d’Educació la feina 
feta, l’aposta per la formació,  la recerca dels recursos necessaris així com  la voluntat de 
donar continuïtat a objectius que no es van poder materialitzar a l’anterior mandat , que 
sempre hem defensat i que creiem del tot necessaris per a la nostra població. Sens dubte hi 
donem suport i celebrem que s’hagi pogut materialitzar aquesta oferta que permetrà la inclusió 
social de molts joves que van quedant fora del sistema. 
També demanem que no s’escatimin esforços ni recursos, i es doni també suport econòmic i 
humà, a totes les iniciatives que, des de l’Administració i des de qualsevol àmbit associatiu, 
tinguin com a objectiu afavorir i promoure el dret a la  formació, la inclusió i la inserció laboral 
dels nostres convilatans.  
 

Com ja hem avançat, votarem a favor d'aquest punt de l'ordre del dia. 
 
La regidora Sra. Mir agraeix la gran col·laboració, no només de l’equip de govern, sinó també 
des dels grups de l’oposició, i també de forma especial, al Sr. Xavier Masgrau. 
 
Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària per delegació 
L’alcalde  
  
  
  
Estanislau Fors Garcia                                                 Teresa Icardo Paredes 
  
 
 


