
 
  
 
 
  
 
Secretaria 
  
 Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 8 
Data: 28 de maig de 2014 
Horari: de 20:00-23:55  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 
VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  
QUINTERO ARAGON, MARIA BELÉN - tinent d'alcalde 
FONTBONA ARBÓS, 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 
LÓPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
VICTORY MOLNE, CATALINA - secretària  
  

   
Com a qüestió prèvia l’alcalde Sr. Fors sotmet a votació per urgència la incorporació de les 
propostes d'aprovació del Nomenclàtor i numeració de vies públiques a:  
 
a) Polígon industrial Valldegata Ponent.  
b) Carretera N-II inclosos dins l’àmbit del PAU 05 Canalies. 
c) Illa delimitada per la riera Pare Fita, passatge Pompeu Fabra i carrer Pompeu Fabra. 
  
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència a votació, s’aprova per unanimitat. 
  
L’alcalde obre la sessió.  
  
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior, extraordinària, de data 29 d’abril de 2014. 
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 29 d’abril de 2014. L’acta 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 
  
2.- Aprovar nomenclàtor i numeració vies públiques.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes 
dóna compte d’aquestes propostes d’acord:  
  
a) Polígon industrial Valldegata Ponent.  



 
  
 
 
  
  
Atès que els espais i equipaments públics així com les denominacions dels carrers i la seva 
numeració, han de ser fàcilment localitzables, tant pels veïns de la ciutat com pels forans, en 
tant que són elements que ens situen geogràficament però també són part del patrimoni 
cultural del municipi. 
  
Vista la proposta tècnica elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar el 
nomenclàtor i la numeració d’una via pública del Polígon Industrial Valldegata Ponent arran de 
la sol·licitud del veí afectat, i l’aprovació d’aquesta pel grup de treball corresponent. 
  
Vista la normativa aplicable que és la que regula la gestió del Padró municipal d’habitants, 
concretament la Resolució de l'1 d'abril de 1997, conjunta de la presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal (publicada 
en el BOE de l'11 d'abril de 1997, per Resolució de 9 d'abril de 1997 de la Subsecretària de la 
Presidència del Govern); el Decret 78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
  
Vist l’informe emès en data 23 de maig de 2014 per l’arquitecta municipal, sobre la tramitació i 
el procediment de l’expedient. 
  
Vist que és competència municipal l’ordenació de persones en vies urbanes, de conformitat 
amb allò que estableix l’article 66. 3 b) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i que correspon al Ple de la corporació 
l’aprovació de la proposta en virtut del que disposa l’apartat r) de l’article 52.2 del Decret 
legislatiu 2/2003 esmentat, com a matèries no expressament atribuïdes a l’Alcaldia. 
  
D’acord amb el que s'ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
  
1.- Aprovar inicialment la proposta elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar el 
nomenclàtor i la numeració d’una via pública del Polígon Industrial Valldegata Ponent. 
  
2.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes a l’efecte de 
presentació d’al·legacions, mitjançant exposició en el tauler d’edictes i el web municipal, el qual 
s’entendrà definitivament aprovat de manera automàtica en el cas que no se’n presentin. 
  
3.- Notificar d’ofici les modificacions de dades incloses dels particulars afectats, una vegada 
aprovat definitivament l’expedient, a l’Institut Nacional d’Estadística, a l’Organisme de  Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Direcció General del Cadastre, així com 
comunicar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament a l’efecte de modificació del 
padró municipal. 
  
4.- Notificar l’expedient individualment als afectats una vegada aprovat definitivament, així com 
trametre un certificat relatiu al canvi de numeració i nova adreça correcta, a fi que el particular 
procedeixi a efectuar els canvis oportuns a l’efecte de la gestió del Servei de Correus del 
municipi, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de l’acord d’aprovació definitiva de la 
proposta. 
  
b)Carretera N-II inclosos dins l’àmbit del PAU 05 Canalies.- 
  
Atès que els espais i equipaments públics així com les denominacions dels carrers i la seva 
numeració, han de ser fàcilment localitzables, tant pels veïns de la ciutat com pels forans, en 



 
  
 
 
  
tant que són elements que ens situen geogràficament però també són part del patrimoni 
cultural del municipi. 
  
Vista la proposta tècnica elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar la col·locació 
d’una placa amb el nom del carrer i de numerar 3 edificis situats a la carretera N-II inclosos 
dins l’àmbit del PAU 05 Canalies, arran de les sol·licituds del  veïnat afectat i l’aprovació 
d’aquesta pel grup de treball corresponent. 
  
Vista la normativa aplicable que és la que regula la gestió del Padró municipal d’habitants, 
concretament la Resolució de l'1 d'abril de 1997, conjunta de la presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal (publicada 
en el BOE de l'11 d'abril de 1997, per Resolució de 9 d'abril de 1997 de la Subsecretària de la 
Presidència del Govern); el Decret 78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
  
Vist l’informe emès en data 22 de maig de 2014 per l’arquitecta municipal, sobre la tramitació i 
el procediment de l’expedient. 
  
Vist que és competència municipal l’ordenació de persones en vies urbanes, de conformitat 
amb allò que estableix l’article 66. 3 b) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i que correspon al Ple de la corporació 
l’aprovació de la proposta en virtut del que disposa l’apartat r) de l’article 52.2 del Decret 
legislatiu 2/2003 esmentat, com a matèries no expressament atribuïdes a l’Alcaldia. 
  
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
  
1.- Aprovar inicialment la proposta elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar la 
col·locació d’una placa amb el nom del carrer i numeració de 3 edificis situats a la carretera N-
II inclosos dins l’àmbit del PAU 05 Canalies. 
  
2.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes a l’efecte de 
presentació d’al·legacions, mitjançant exposició en el tauler d’edictes i el web municipal, el qual 
s’entendrà definitivament aprovat de manera automàtica en el cas que no se’n presentin. 
  
3.- Notificar d’ofici les modificacions de dades incloses dels particulars afectats, una vegada 
aprovat definitivament l’expedient, a l’Institut Nacional d’Estadística, a l’Organisme de  Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Direcció General del Cadastre, així com 
comunicar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament a l’efecte de modificació del 
padró municipal. 
  
4.- Notificar l’expedient individualment als afectats una vegada aprovat definitivament, així com 
trametre un certificat relatiu al canvi de numeració i nova adreça correcta, a fi que el particular 
procedeixi a efectuar els canvis oportuns a l’efecte de la gestió del Servei de Correus del 
municipi, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de l’acord d’aprovació definitiva de la 
proposta. 
  
c) Illa delimitada per la riera Pare Fita, passatge Pompeu Fabra i carrer Pompeu 
Fabra.- 
  
Atès que els espais i equipaments públics així com les denominacions dels carrers i la seva 
numeració, han de ser fàcilment localitzables, tant pels veïns de la ciutat com pels forans, en 



 
  
 
 
  
tant que són elements que ens situen geogràficament però també són part del patrimoni 
cultural del municipi. 
  
Vista la proposta tècnica elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar la nova 
numeració de tres cases situades a l’illa delimitada pels carrers riera Pare Fita, passatge 
Pompeu Fabra i un tram del carrer Pompeu Fabra, arran de la sol·licitud d’una veïna afectada, i 
l’aprovació d’aquesta pel grup de treball corresponent. 
  
Vista la normativa aplicable que és la que regula la gestió del Padró municipal d’habitants, 
concretament la Resolució de l'1 d'abril de 1997, conjunta de la presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal (publicada 
en el BOE de l'11 d'abril de 1997, per Resolució de 9 d'abril de 1997 de la Subsecretària de la 
Presidència del Govern); el Decret 78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
  
Vist l’informe emès en data 22 de maig de 2014 per l’arquitecta municipal, sobre la tramitació i 
el procediment de l’expedient. 
  
Vist que és competència municipal l’ordenació de persones en vies urbanes, de conformitat 
amb allò que estableix l’article 66. 3 b) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i que correspon al Ple de la corporació 
l’aprovació de la proposta en virtut del que disposa l’apartat r) de l’article 52.2 del Decret 
legislatiu 2/2003 esmentat, com a matèries no expressament atribuïdes a l’Alcaldia. 
  
D’acord amb el que s'ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
  
1.- Aprovar inicialment la proposta elaborada pels Serveis Tècnics municipals a fi d’aprovar la 
nova numeració de tres cases situades a l’illa delimitada pels carrers riera Pare Fita, passatge 
Pompeu Fabra i un tram del carrer Pompeu Fabra. 
  
2.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes a l’efecte de 
presentació d’al·legacions, mitjançant exposició en el tauler d’edictes i el web municipal, el qual 
s’entendrà definitivament aprovat de manera automàtica en el cas que no se’n presentin. 
  
3.- Notificar d’ofici les modificacions de dades incloses dels particulars afectats, una vegada 
aprovat definitivament l’expedient, a l’Institut Nacional d’Estadística, a l’Organisme de  Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i a la Direcció General del Cadastre, així com 
comunicar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament a l’efecte de modificació del 
padró municipal. 
  
4.- Notificar l’expedient individualment als afectats una vegada aprovat definitivament, així com 
trametre un certificat relatiu al canvi de numeració i nova adreça correcta, a fi que el particular 
procedeixi a efectuar els canvis oportuns a l’efecte de la gestió del Servei de Correus del 
municipi, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de l’acord d’aprovació definitiva de la 
proposta. 
  
Sotmeses aquestes propostes a votació, s’aproven per unanimitat. 
  
3.- Aprovar el reconeixement del crèdit extrajudicial sense consignació 
pressupostària de l'exercici de 2013.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta 
proposta d’acord:  



 
  
 
 
  
  
Atès que l’article 26.1del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, recull que amb càrrec als crèdits 
de l’estat de despeses de cada pressupost sols podran contraure’s obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any 
natural del mateix exercici pressupostari (art. 176.1 TRLRHL). En el punt segon s’estableix que 
malgrat el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el 
moment del seu reconeixement, les obligacions següents: (...), c) les obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 del present Reial decret. 
  
Vistes les factures corresponents al reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i d’acord amb el que indica l’article 60 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, que estableix que correspondrà al president de l’entitat el 
reconeixement i la liquidació de les obligacions derivades de compromisos de despeses 
legalment adquirides. També s’estableix que correspondrà al ple de l’entitat el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials 
de crèdit, o concessions de quitament i espera. 
  
Vist que les obligacions que es volen aprovar amb càrrec a aplicacions de l’exercici 2014 
corresponen a despesa realitzada durant l’exercici 2013 i que no es podien aprovar perquè no 
tenien consignació pressupostària i havent- se realitzat els treballs i subministraments per part 
de les empreses que a continuació es relacionen es proposa procedir a la seva aprovació per 
tal d’evitar un enriquiment il·lícit per part de l’Ajuntament. 
  
Vist l’article 18.3.2 de les Bases d’execució del vigent Pressupost que estableix que quan el 
reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d’una 
despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta despesa i 
sense que existeixi consignació pressupostària, després de la incoació de l’oportú expedient en 
què consten tots els informes necessaris, l'aprovació correspon al Ple. 
  
Vist l’informe de la Intervenció número 34/2014, en relació amb l’òrgan competent per 
aprovar l’expedient. 
  
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
  
Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 dels crèdits següents, la 
quantitat global del qual suma 605,00 €, que s’abonaran als expressats creditors amb càrrec a 
les consignacions del Pressupost vigent: 
  
FACTURES MERITADES AL 2013- SENSE CONSIGNACIÓ A L'EXERCICI 2013 

REGISTRE 
DATA 
FRA NUM.DOC 

NIF 
TERCER TERCER DESCRIPCIO APLICACIO IMPORT 

F/2014/127530/08/2013HF13/477 A58144387
HISPART 
SA 

INSTAL.LACIO 
TARIMES I 
ESCENARIS 10/912/22699

605,00 
€ 

  
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: A la CUP pensem que totes les factures s’han de pagar. La feina genera riquesa i 
fer feina i no cobrar-la, o no tenir-ne, el que provoca és pobresa. Per tant, si hi ha un servei, 
aquest s’ha de pagar. 
  
Al mes d’abril es van presentar factures sense consignació que pujaven més de 45.000 euros. 
Ara, al maig, en tenim una de 600. En aquest cas, atès que els diners eren per pagar el lloguer 



 
  
 
 
  
d’un escenari, a la CUP proposem a l’equip de govern que es plantegi la compra d’aquest 
equipament. Quan no és un all és una ceba i l’Ajuntament constantment ha de llogar-ne. Potser 
el que caldria és fer números i posar a la balança què ens convé més. 
  
Dit això, i com sempre que es porten a votació aspectes econòmics en què nosaltres no hem 
intervingut ni ho hem gestionat, el sentit del vot de la CUP serà l’abstenció. 
  
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 i 3 vots d’ICV 
Vots d’abstenció: 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1 ERC 
  
  
4.- Aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2014.- El tinent d’alcalde Sr. 
Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
estableix que els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de 
subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fons de finançament, que 
s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
  
Vist el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’any 2014, i concretament 
el seu Estat de despeses, les seves Bases d’Execució del Pressupost i el seu Annex d’Inversions. 
  
Vist el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’any 2014 que 
s’adjunta com a Annex, i que conté els elements establerts per l’esmentat art 8.1 LGS. 
  
És per tot això que es proposta al Ple l’adopció del següent acord:        
  
Aprovar el Pla estratègic de Ssbvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’any 2014 que 
s’adjunta com a Annex i consta dels següents apartats: 
  
þ  Objectius i efectes que es pretenen 
þ  Termini necessari per a la seva consecució. 
þ  Costos previsibles 
þ  Fonts de finançament 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Sobre el Pla, a la CUP no veiem amb mals ulls que aquest serveixi per agrupar les 
subvencions; i ho veiem bé perquè serà molt més fàcil consultar-les si aquest Pla es penja i és 
consultable de manera detallada al web municipal, que així ho esperem! 
  
Ara bé, la CUP vam votar en contra del pressupost corrent, d’on emanen aquestes 
subvencions. I ho vam fer perquè no compartim la política de l’equip de govern en aspectes 
energètics, de contractacions i externalitzacions de serveis com la neteja, ni la  relació de llocs 
de treball i el complement de productivitat de la plantilla orgànica, ni les retribucions dels 
membres de l’equip de govern, ni la neteja agressiva de platges o el lloguer d’edificis, el que es 
paga a la incineradora, o la quantitat insuficient que es destinava al servei de les persones. Per 
tant, en línies generals no ens semblava una bona distribució dels recursos. 
  



 
  
 
 
  
També pensem que algunes consignacions caldria revisar-les ja que els criteris de distribució 
han variat amb els anys. Dels dos centres educatius de primària públics a la vila, un percep 
2.300 euros i l’altre 5.300. Tot i que un i altre centre tenen diferent quantitat d’alumnat, el 
percentatge de la subvenció cal revisar-lo. 
  
Atès que el pla és adequat i que donarà un cop de mà als col·lectius i entitats que rebin les 
subvencions, però que alhora no compartim el pressupost on es fonamenta, el sentit del vot de 
la CUP en aquest punt serà l’abstenció. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: Compartim la necessitat d’elaboració d’un pla estratègic de Subvencions, sobretot 
quan així ho estableix com a obligació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions. Aquest pla estratègic tindrà una vigència d’un any, i va aparellat al pressupost 
anual de l’Ajuntament. Per ser rigorosos aquest pla s’hauria d’haver aprovat immediatament 
després de l’aprovació dels pressupostos, no gairebé 6 mesos després.  
  
Tot i així creiem que la intenció de la Llei general de subvencions era donar transparència a 
l’atorgament de les subvencions i evitar l’arbitrarietat, aconseguint així certa igualtat, 
oportunitat i possibilitat de concurrència.  
  
En certs aspectes és així, però amb el pla hi ha partides de subvencions massa generalistes, que 
no sabrem fins que s’atorguin i es justifiqui per quin motiu objectiu i per què s’atorguen a unes 
entitats o a unes altres. Per exemple, les subvencions de cultura o esportives no sabem amb 
quins criteris i objectius s’atorgaran, queda una vegada més a l’arbitri de qui les atorgui, 
desvirtuant així la raó de ser de la llei.  
  
Així mateix, les subvencions són una bona eina per impulsar el teixit associatiu de la nostra vila, 
del qual ens hem de sentir orgullosos, però mai no han de servir perquè aquestes no lluitin per 
aconseguir sustentar-se per elles mateixes. Així mateix, les subvencions no poden ser mai una 
font de discriminació per a altres associacions que per elles mateixes ja tiren endavant, lluitant 
amb il·lusió, sense demanar res a les administracions. Han de ser un suport però no l’únic, per 
no desvirtuar així l’esperit de l’associacionisme.  
  
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: El grup municipal d’ICV ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia, referent al 
Pla estratègic de subvencions 2014.  
  
Que quedi molt clar a l'avançada que no ho farem amb la intenció de criticar únicament el 
govern actual pel que fa a la gestió de la política de les subvencions. Tenim molt clar que ja fa 
molts anys que s’estan repetint amb més o menys petits retocs els mateixos esquemes de 
concessió de subvencions. 
  
Al llarg del temps, l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha donat resposta amb més o menys encerts 
a les demandes socials i econòmiques de les entitats, col·lectius, oenegés, ampes, caus, clubs 
esportius o d’altres, amb mesures de suport econòmic promocionant activitats i projectes de 
tipus social, cultural, esportiu, educacions, solidari, mediambiental... 
  
Les subvencions són una de les eines bàsiques que té l’Ajuntament per desenvolupar i 
fomentar activitats d’interès públic o social per part del teixit associatiu.   
  
Aquest fet és especialment rellevant en un moment com l’actual, en què la crisi impacta en el 
conjunt de la ciutadania i en la capacitat de les esmentades entitats per assolir els seus 
objectius. 



 
  
 
 
  
  
Conscient d’aquesta realitat, i del valor que té per a la vila l’existència i la tasca de les entitats, 
creiem que cal revisar entre tots plegats el mecanisme que regula el protocol d'atorgament en 
les subvencions.  
  
Les subvencions nominatives haurien de ser amb caràcter excepcional quan s’acreditin motius 
d’interès públic, social econòmic, humanitari o d’altres degudament justificats que dificultin la 
seva convocatòria pública. I en canvi les hem convertit entre tots plegats en la norma. 
  
Les subvencions nominatives, tenen un risc molt gran, perquè poden ser utilitzades pel govern 
de torn per fer clientelisme o populisme, i cal que siguin l’excepció i no la norma com ho han 
estat fins al moment. 
  
Cal recordar que a hores d’ara només són de pública concurrència les subvencions en els 
àmbits de cultura, esports i solidaritat. 
  
Per transparència és molt més desitjable que les convocatòries de subvencions es duguin a 
terme majoritàriament amb criteris de lliure concurrència amb criteris baremats i consensuats 
amb les entitats, i en alguns casos, mitjançant convenis per determinades subvencions directes, 
de forma que quedin definits clarament els compromisos adquirits per l’Ajuntament i els 
beneficiaris de les subvencions. 
  
Per exemplificar seria més just per exemple que les entitats juvenils accedissin a una 
convocatòria oberta com en el cas de les culturals o les esportives, o que amb les AMPES de 
les escoles es formalitzessin mitjançant conveni. 
  
En l'àmbit d’igualtat de gènere, o de la gent gran o la sanitat, o de caràcter assistencial social, 
estem reproduint subvencions nominatives des de fa anys, quan probablement aniria bé donar 
suports sobre programes concrets i també impulsar-les com a convocatòries de subvencions 
de lliure concurrència. 
   
Hi ha entitats que reben el mateix des de fa molts anys, independentment del que portin a 
terme o a quanta gent moguin. Les entitats solidàries tenen molts problemes  per justificar 
accions perquè les factures son dels països d’origen, hi ha entitats que poden demanar 
subvenció a més d’una regidoria, i en canvi n’hi ha que queden obviades.  Tot i que aquest any 
s’ha donat un petit increment a algunes entitats d’àmbit social, segur que caldria posar al dia i 
unificar pautes de subvencions sota criteris de transparència, eficàcia, i coherència. 
  
Per tot el que hem expressat i reiterant de nou que no es tracta d’una crítica al govern actual 
sinó al sistema que s’ha anat perllongant al llarg dels anys, creiem que és un bon moment per 
treballar un protocol més adequat als temps que corren, i més realista amb la finalitat pública 
de les entitats arenyenques, i que prioritizi la concurrència pública, el conveni en casos 
excepcionals, com a forma de millorar la transparència en les subvencions directes i el treball 
participat amb totes les entitats de tots els àmbits. 
  
Creiem també que cal establir els mecanismes per tal d’informar de les subvencions atorgades 
al conjunt del teixit associatiu, i millorar l’eficiència en la seva gestió. També anirà bé revisar la 
simplificació de la tramitació administrativa. Cada any, hi ha una part important de romanent 
de les partides de subvencions que es perd perquè hi ha entitats que mai no arriben a poder 
justificar la seva tasca.   
  
Creiem que des de la Regidoria de Participació Ciutadana, i de manera transversal amb totes 
les regidories implicades, i amb els consells municipals pertinents com també amb entitats i 



 
  
 
 
  
associacions, es podria dur a terme un bon treball sobre això. El nostre grup també es posa a 
disposició d’arremangar-se a treballar-hi de forma consensuada. 
  
Per tots aquests motius expressats, ens abstindrem en l’aprovació de l’esmentat protocol. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix: Veiem com una millora en la transparència envers la ciutadania, que per primer cop i 
en compliment de la Llei, s’informi de manera clara i diferenciada sobre les subvencions que 
atorga aquest Ajuntament, en lloc d'haver de fer arqueologia en els Pressupostos municipals 
per reunir la informació i fer-se'n una idea. Els encoratgem a fer el mateix amb altres àmbits; 
proposem, com ja hem fet en altres ocasions, fer els comptes d’explotació específics de 
determinats serveis municipals clau, no pas per avaluar rendibilitats, sinó eficiència en la gestió 
econòmica. 
  
El total del Pressupost de subvencions per a l’any en curs és de 104.000 €, dels quals quasi el 
74% (76.700 €) es destina a Cultura i Festes, Educació, Esports, Joventut i Infància, Participació, 
Cooperació, Civisme i Igualtat i només el 16,44% a Serveis Socials: Salut Pública, Gent Gran, 
Benestar Social i Família i Nova Ciutadania, recursos que es dediquen fonamentalment a ajudes 
alimentàries canalitzades via Càritas, Creu Roja, Filles de la Caritat, Caputxins. 
  
Pensem que vist en perspectiva, la desproporció de l’assignació de recursos per a un problema 
de primer ordre com les ajudes alimentàries és elevadíssima i exigeix un canvi substancial en 
les prioritats. Els diners no sobren precisament i és fonamental una priorització que doni 
oxigen als greus problemes socials plantejats i siguin un suport efectiu i no testimonial, a les 
entitats que lluiten per donar-hi resposta. 
  
El proper Pla de subvencions 2015 ha d’anar més enllà d’un resum de concepte i imports 
econòmics, per plantejar prioritats, objectius mesurables i un plantejament realment estratègic. 
El Pla actual respon de forma reactiva a les peticions de les entitats i els temps exigeixen que 
l’Ajuntament sigui pro-actiu. Esperem que a la tardor siguem convocats amb temps per poder 
participar en els treballs del nou Pla.  
  
Per tot plegat, el nostre Grup s’abstindrà. 
  
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: 3 vots d’ICV,  1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1 ERC 
  
5.- Aprovar l'Acord marc per al subministrament de vehicles dels serveis policials.- 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
En data 23 d’octubre de 2013 la Comissió executiva del Consorci Català per al 
Desenvolupament Local va aprovar el primer Acord marc per al subministrament en la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra de vehicles de serveis policials amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya, per tal d’aconseguir, mitjançant aquest sistema de compra 
centralitzada, unes condicions més beneficioses. 
 L’aprovisionament de vehicles de serveis policials és una necessitat per al desenvolupament de 
les activitats dutes a terme pels membres del Consorci i pels ens locals que estan vinculats a 
aquests membres.  
  
Atès que ben aviat finalitza el termini de rènting de vehicles policials, per la qual cosa serà 
necessari adquirir un nou vehicle dotat d’equipament per a detinguts en els termes i condicions 



 
  
 
 
  
que estableix l’Acord marc aprovat pel Consorci, amb la finalitat de poder prestar degudament 
determinats serveis policials. 
  
Atès que l’adquisició de béns i serveis a través de l’adhesió a l’Acord marc a dalt esmentat 
aporta una simplificació dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de 
licitació i adjudicació per als ens locals de Catalunya. 
  
Vist l’Acord que es troba regulat en el Plec de clàusules administratives i en el plec de 
prescripcions tècniques que s’adjunten a la present proposta, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
  
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’Acord marc per al subministrament 
en la modalitat d’arrendament amb opció de compra de vehicles de serveis policials amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per tal d’efectuar l’adquisició de vehicles en les 
condicions i preus vigents en el contracte subscrit per aquest i amb les empreses adjudicatàries 
en el moment de l’adquisició dels béns. 
  
2.- Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris en execució 
del present acord. 
  
3.- Comunicar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: L’Associació Catalana de Municipis va presentar un lot complet de vehicles per 
oferir-los als ens locals a fi de poder-los adquirir amb avantatges administratius i a un millor 
preu. Les compres agregades dels municipis són una bona eina per poder estalviar costos, 
sobretot pels municipis petits que no gaudim d’un gran pressupost. Qualsevol estalvi en la 
gestió i en el preu de qualsevol compra que realitzi el nostre Ajuntament sempre és bo per al 
nostre poble, per la qual cosa els encoratgem a sumar-se a les altres compres agregades, com 
ara equips d’impressió, o altres equips informàtics.  
  
Volem posar especial èmfasi en la possibilitat de comprar a través d’aquest servei de l’ACM 
vehicles elèctrics, concretament dos models, cosa que els demanem que tinguin en compte per 
acomplir el Pacte d’alcaldes a què està adherit aquest Ajuntament.  
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc municipal,  manifesta 
literalment el que segueix: Com diu l’informe que acompanya la proposta d’acord, ha de ser 
aprovat pel Ple, car es tracta d’una transferència de competències de funcions a un organisme 
extern.  Això impossibilita que puguem exercir el preceptiu control del procediment de 
contractació d’aquests vehicles, que resta en altres mans. 
Per aquest motiu el nostre Grup s’abstindrà en la votació. 
  
El regidor Sr. López,en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  Des del grup municipal d’ICV veiem amb bons ulls tot allò que suposi un estalvi per a 
les arques municipals a l’hora d’adquirir qualsevol material o servei necessari, i  per tant també 
en el cas concret que ens ocupa, que és el dels vehicles policials. Creiem que és una bona idea 
adherir-se a acords com aquest que impliquen una compra centralitzada, i en aquest cas 
concret també valorem positivament que els nostres policies hi hagin donat el vistiplau. Per 
tant, votarem a favor d’aquesta proposta. 
  
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP i 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 ERC 



 
  
 
 
  
Vots d’abstenció: 1 vot Bloc Municipal  
  
6- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la 
venda no sedentària al mercat setmanal dels dissabtes.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes 
dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
  
En sessió de Ple de 25 de juliol de 2012, es va acordar aprovar una ordenança reguladora de la 
venda no sedentària en el mercat setmanal d’Arenys de Mar, la qual és plenament vigent. 
  
Atès que actualment, a l'hora d'aplicar-la, el Servei de Promoció Local ha detectat la 
conveniència de simplificar el procediment anual d’acreditar que segueixen vigents els requisits 
per a l'obtenció de l’autorització, considerem convenient proposar al Ple l’adopció del següent 
acord: 
  
1. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al 
mercat setmanal dels dissabtes d’Arenys de Mar, en els termes següents: 
  
- A l’article 14, on es refereix a l’article 8, ha de dir “article 9”.  
- Al mateix article 14, cal afegir al final del primer paràgraf el següent: “Aquesta acreditació es 
podrà dur a terme mitjançant una declaració responsable signada en el sentit que preveu 
l’article 11, en la qual figuri el compromís d’aportar la documentació acreditativa que li pugui 
ser requerida per l’Ajuntament als efectes de la seva comprovació”. 
  
2. Que es procedeixi a complir els tràmits que estableixen l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc Municipal,  manifesta 
literalment el que segueix: La proposta d’acord inclou dues esmenes, la primera és una esmena 
tipogràfica, res a dir, però la segona afecta una qüestió molt important, com l’acreditació dels 
requisits per tal de continuar l’activitat objecte de concessió administrativa, substituint 
l’obligatorietat de presentar aquests documents a canvi d’una declaració responsable signada. 
  
Creiem que és erroni baixar la guàrdia en aquest sentit, ja que facilita l’opacitat, facilita l’abús 
per part d’uns pocs i crea un greuge comparatiu envers aquells que s’esforcen a tenir tota la 
documentació perfectament al dia. 
Les inspeccions setmanals amb un agent de la Policia Local que vaig posar en marxa quan tenia 
la responsabilitat de Promoció Econòmica, van detectar incompliments i abusos, que s’han 
anant endreçant, la Llei ha de ser igual per a tothom. 
  
És necessari mantenir aquest control administratiu a més de la vigilància setmanal. En cas 
d’aprovar aquesta esmena, tota la responsabilitat de vetllar pel compliment de les normatives i 
bon funcionament del mercat no sedentari recau exclusivament en l’agent de policia. 
  
Hi ha alguns requeriments, concretament fiscals i Seguretat Social, que es poden comprovar 
telemàticament, amb l'aprovació prèvia per part de l’afectat, per protecció de dades, però la 
comprovació s’ha de fer, no pot ser substituïda per una declaració responsable.  
  
Per tot això, el nostre Grup votarà en contra de la proposta. 
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Si la modificació de l’Ordenança ha de facilitar els tràmits que els paradistes han 
de fer anualment amb l’Administració, això és bo i això ajudarà, també, a millorar la imatge que 
l’usuari té de l’Administració. 



 
  
 
 
  
  
Ara bé, la certesa de les dades que aporta l’usuari van acompanyades d’una declaració de 
responsabilitat. Tot i això, considerem que caldrà que hi hagi inspeccions constants a les 
parades perquè no hi hagi irregularitats. I si se’n detecten, d’irregularitats, doncs després 
s’haurà d’actuar en conseqüència i aplicar les sancions que preveu l’Ordenança i, en el pitjor 
dels casos, anul·lar les llicències. 
  
I la pregunta és: Hi haurà personal per fer aquestes inspeccions? I una altra: què ens costarà 
més, el personal per fer les inspeccions o bé les hores del tècnic administratiu que fins ara 
revisava la documentació que aportava el paradista? 
  
En tot cas, com dèiem al principi, si el sistema funciona és una manera més de facilitar la 
relació entre ciutadania i administració i és per aquest motiu que hi votarem a favor. 
  
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  El grup municipal d’ICV, respecte al punt que es porta a aprovació, volem fer un 
comentari sobre la segona modificació que es proposa, ja que la primera entenem que és un 
error de transcripció del text que així quedarà resolt. 
  
Però en el cas de la segona modificació, podem entendre que és un intent de facilitar la 
presentació periòdica que estan obligats a fer els paradistes per tal de poder continuar amb la 
seva concessió, i en el cas de tots aquells que la tenen en regla, no dubtem que serà una 
simplificació de tot el procés. Però també ens preocupa que si en algun cas, alguna de la 
documentació necessària no està al dia, amb la simple presentació d’aquesta declaració pugui 
passar desapercebuda o es pugui falsejar, cosa que en qualsevol cas esperem que no passi, ja 
que com se’ns va dir a la Comissió Informativa, els tècnics d’aquesta casa seguiran fent les 
inspeccions necessàries. Per altra banda, ens hauria agradat veure el document de la declaració 
responsable que es passarà als paradistes, i per aquests motius 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: 3 vots d’ICV, , 1 vot CUP i 1 ERC 
Vots en contra: 1 vot Bloc Municipal  
  
7.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d'animals de companyia.- La regidora Sra. Real abans de  donar compte de la 
proposta diu que la convivència en espais públics entre defensors i detractors dels animals, 
especialment dels gossos, no resulta fàcil. 
  
L’objectiu de l’equip de govern, és millorar-ne la cohabitació i anar fent passos per convertir 
Arenys de Mar en una vila amiga dels animals. 
  
Cal demostrar que tant propietaris com gossos són capaços de conviure i estar de forma 
civilitzada en una zona pública i que els animals no són una molèstia. 
  
En aquesta línia, hem impulsat la creació de zones per tal de fer compatible la convivència a la 
vila, parc Fèlix Cucurull, rial del Cargol, Can Quintana, Lourdes, etc. 
  
Algunes persones, es queixen del que fan els animals i els que som responsables municipals, 
hem d’entendre les dues posicions, Però també aquestes persones han de veure que el 
problema és l’incivisme dels propietaris.  
  



 
  
 
 
  
En aquesta línia, s’hi està treballant de valent junt amb la Policia Local per tal d’identificar i 
multar si cal aquestes persones que no compleixen els seus deures. 
  
Però pensant en la gent que sí que compleix l’Ordenança i sobretot pensant en els animals, ens 
hem plantejat la flexibilització d’entrada de gossos a les nostres platges, aplicant mesures que 
facin compatible l’ús d’aquestes platges també amb les mascotes. 
  
Principalment el que portem avui a Ple, és el canvi en l’article 18 de l’actual Ordenança 
municipal de tinença d’animals. I diu així: 
  
En sessió extraordinària de Ple de data 30 de desembre de 2003, es va aprovar  l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia d’Arenys de Mar, publicada en el 
BOP el 22 de gener de 2004, la qual és plenament vigent. 
  
Atès que actualment en la seva aplicació s’han proposat unes puntualitzacions en relació amb la 
presència d’animals de companyia a la via pública i amb la conformitat de la regidora, proposem 
al Ple l’adopció del següent acord: 
  
1.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de tinença d’animals d’Arenys 
de Mar, en el termes següents: 
  
• Suprimir l’apartat 4 de l’article 14 
  
• A l’article 18, a les prohibicions de la circulació i permanència de gossos i altres animals de 
companyia a les platges i al mar en el període comprès entre on diu “l’1 d’abril i el 30 
d’octubre”, ha de dir:  “l’1 de juny i el 16 de setembre”. 
  
Així mateix, i en aquestes dates, excepcionalment es permetrà l’entrada i el bany dels animals 
al mar entre les 6 i les 8 del matí i fora de temporada no hi haurà cap tipus de restricció”. 
  
2.- Que es procedeixi a complir els tràmits que estableixen l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc Municipal,  manifesta 
literalment el que segueix: Atès que no hem rebut cap objecció ciutadana a aquesta 
modificació, hi votarem favorablement, amb el benentès que si rebem qualsevol queixa o 
qüestió relativa a la seva aplicació, en donarem trasllat immediatament a la regidora de l’Àrea. 
  
No obstant això, volem preguntar si en algun punt de les Ordenances o altres normatives 
relacionades es defineix amb claredat el concepte “animal de companyia”. Els cavalls no són 
animals domèstics, però sí que poden considerar-se de companyia per part dels seus 
propietaris i hem vist aquests animals a la platja dins de l’horari regulat, deixant-hi les 
defecacions.  
  
La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  Avancem que Iniciativa s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia. I ho farem per 
diversos motius.  
  
Es modifica inicialment una ordenança que regula la tinença d’animals de companyia en què 
alguns apartats han quedat obsolets o desfasats i amb algunes modificacions de la qual estem 
d’acord, com és que l’Ajuntament deixi de facilitar una placa o xapa  que l’animal ha de dur 
permanentment, ja que actualment ja és obligatori el xip que serveix per  identificar-los. 
  



 
  
 
 
  
També estem d’acord amb l’ampliació de la circulació i permanència  de gossos i altres animals 
de companyia durant el període comprès de l’1 de juny al 16 de setembre, tal com han 
sol·licitat  els propietaris de les mascotes. Vol dir que se’ls ha escoltat i s’ha tingut en compte 
la seva petició. 
  
El que no hem vist massa clar i desconeixem si s’ha valorat suficientment és la permissivitat per 
entrar i banyar-se els animals al mar, entre les 6 i les 8 del matí, durant aquest període 
establert.   Hi ha molts vilatans, i gent de fora vila, que durant aquestes hores utilitzen les 
nostres platges.  Sabem que cal buscar l’equilibri i la convivència entre tots plegats. Potser 
també estaria bé ampliar l’horari  a darrera hora de la nit  en el període de restricció i en 
època estival, quan la majoria de persones no les utilitza. Tenint en compte que les platges es 
netegen entre  les tres i les quatre de la  matinada, es  garanteix que estiguin en condicions a 
primera hora del matí per als usuaris matiners. 
  
També s’ha perdut  l'ocasió de regular un espai de  lliure circulació  per a gossos, una regulació 
especifica d’un espai tancat i adequat on els animals  puguin anar deslligats sense infringir la 
normativa  vigent ni la de Civisme.  Aquesta és una demanda creixent  per part de persones 
propietàries de gossos,  que ho han sol·licitat moltes vegades, públicament, en xarxes socials i 
mitjançant aquest grup municipal, que no ha estat tinguda en compte.  
  
En el seu lloc, el govern ha habilitat espais, ja existents, com són els parcs  o zones, com la part 
alta de la Riera, però que en cap cas no són espais de lliure circulació, sinó espais senyalitzats 
d’acord amb l'Ordenança, que ja preveu les normes que s’han de complir a tota la vila i que 
precisament indica que queda totalment prohibit l’accés als parcs infantils i a les zones de joc 
d’Arenys de Mar. 
  
També s’ha perdut l'ocasió de poder habilitar aquest espai d’esbarjo real per a gossos, que els 
permeti  córrer deslligats i socialitzar amb altres gossos, com ho han fet altres ajuntaments, 
com Malgrat o Calella on es disposa d’àrees, amb un tancament  al voltant,  degudament 
senyalitzades i amb tota la informació sobre l’ordenança reguladora de la tinença d’animals 
domèstics, obertes durant tot el dia i on les persones que els utilitzin estan obligades a complir 
la normativa.   
  
Tot i que hi ha hagut voluntat de consens amb la demanda creixent  que estan fent les 
persones propietàries dels gossos i que esperem que es tingui en consideració en l'aprovació 
definitiva d’aquesta normativa, el sentit del nostre vot serà l’abstenció. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: Hi ha una plataforma a Arenys que lluita perquè els gossos gaudeixin d’un lloc per 
córrer i esplaiar-se, i que demana que els gossos puguin accedir a la platja durant tot l’any. La 
modificació que avui es porta a aprovació no satisfà les pretensions d’aquesta plataforma, però 
sí que amplia el període de temps durant l’any en què els gossos podran anar a la platja . Així 
mateix possibilitarà el bany d’aquests animals entre les 6 i les 8 del matí durant tot l’any, per la 
qual cosa ens hem de felicitar per aquesta modificació amb la qual estem totalment d’acord.  
  
No oblidem, però, que els propietaris de gossos segueixen reclamant un espai tancat on els 
gossos puguin córrer lliurement, tal com es fa en molts parcs a Barcelona, on una part de 
l’espai es delimita amb una tanca i els gossos poden jugar i córrer sense estar lligats.  
  
Per això encoratgem al govern a instal·lar una d’aquestes tanques, on cregui més oportú, per 
així facilitar la convivència entre animals de companyia i persones.  
  



 
  
 
 
  
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 ERC i  1 vot Bloc 
Municipal 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV.  
  
8.- Acceptar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les 
lleres públiques i sol·licitar una subvenció.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte 
d’aquesta proposta d’acord:  
  
Vista la Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de 
subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres 
públiques en tram urbà. 
  
Atès que forma part de les activitats d'aquest servei el fet de dur a terme la conservació i 
manteniment de les lleres dels rials del municipi i que per tant, es considera convenient 
participar en aquesta convocatòria, concretament per actuacions en l'àmbit del rial del Sapí. 
  
Atès que consta l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient per dur a terme 
aquesta actuació.  
  
És per això que proposo al Ple l'adopció dels següents acords: 
  
1.- Acceptar les bases reguladores publicades en annex a la Resolució TES/89872014, d'11 
d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització 
d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 
  
2.- Sol·licitar una subvenció de 15.000€, IVA inclòs, per dur a terme les actuacions incloses en 
la convocatòria esmentada. Aquestes actuacions seran finançades en un 80% per la subvenció 
que pugui ser atorgada i en un 20% per l'Ajuntament d'Arenys de Mar respecte de l'import 
total del pressupost de l'actuació, inclosa la part proporcional d'IVA. 
  
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta literalment el 
que segueix: Aquesta subvenció està pensada per realitzar la neteja i adequació de la llera del 
rial del Sapí, entre el Fondo de les Creus i la Nacional II. Precisament, aquest grup municipal ha 
rebut moltes queixes de veïns del rial del Sapí, justament del Fondo de les Creus fins a 
l’autopista, on el rial es troba en un estat lamentable i és un niu de mosquits i brutícia, cosa 
que més amunt fa que el pas a peu sigui totalment impossible. Per aquest motiu els convidem 
que visitin els punts a què fem referència i es replantegin la ubicació on pensen dur a terme 
aquesta actuació. És urgent en tot cas, començar a fer-la del Fondo de les Creus fins la 
’autopista i no pas a l’inrevés.  
  
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: Respecte a aquest punt, ens sembla bé que s’aprofitin les subvencions i que 
s’intenti dignificar els rials; són un patrimoni natural, paisatgístic i ecològic de primer ordre i, 
cal també recordar-ho, una raresa que a pocs llocs del planeta, tal com són al Maresme, doncs 
existeixen. Són un tresor de diversitat que ens cal preservar. 
  
Per tant, actuar-hi per restablir-hi allò que s’assembli més al seu estat original i replantar-ho 
amb flora autòctona com l’aloc, el magraner o l’òlbia, i alhora eradicar aquella flora al·lòctona, 
doncs tot això, que benvingut sigui. 
  



 
  
 
 
  
Ara bé, ens hauria agradat que la subvenció també servís per arreglar la part alta urbanitzada 
del rial. En un Ple anterior ja vam traslladar el malestar del veïnat perquè les voreres estaven 
molt malmeses. I tot continua igual. 
  
Entenem que el que es porta a aprovació és una proposta tancada, que no hi podem incidir. És 
per això que la CUP hi votarem a favor tot esperant que de forma immediata s’actuï sobre 
aquella vorera. 
  
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix: És un fet que al rial del Sapí li cal una actuació urgent de conservació i manteniment de 
la seva llera, i en aquesta ocasió ha sorgit l’oportunitat d’una subvenció per part de l’ACA que 
de ben segur ajudarà que es puguin fer les actuacions necessàries, i a més, la nostra 
interventora ens va confirmar a la Comissió Informativa que l’Ajuntament pot disposar dels 
3.000 euros que els tocarà aportar. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu en aquesta ocasió, en 
espera d’altres subvencions o ajuts que puguin arribar per tal de conservar la resta dels nostres 
rials que en molts casos estan tan necessitats, com ja hem dit en moltes altres ocasions. 
  
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, 3 d’ICV, 1 vot CUP, 1 ERC i  1 vot 
Bloc Municipal 
Vots d’abstenció: 1 ERC 
  
9.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- El tinent d’alcalde 
Sr. Vinyes dóna compte del 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 qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
  
Les resolucions adoptades pel president de l’Entitat local des del 15 d’abril de 2014 fins al 15 
de maig de 2014 són les que es relacionen a continuació:  
  
1. Decret d’Alcaldia 501/2014, de 23 d’abril, quant a l’informe d’Intervenció 26/2014 de 
16/04/2014 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
  
2. Decret d’Alcaldia 587/2014, de 8 de maig, quant a l’informe d’Intervenció 29/2014 sobre la 
proposta de bases del primer concurs floral de balcons, finestres, portals i carrers d’Arenys de 
Mar.  
  
3. Decret d’Alcaldia 636/2014, de 14 de maig, quant a l’informe d’Intervenció 31/2014 de 9 de 
maig sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
  
10.- Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre en 
compliment de les bases d’execució del pressupost de 2014.- El tinent d’alcalde Sr. 
Vinyes dóna compte del 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. 
  
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 regulada a l’article 207 del TRLRHL esmentat. 
  
Vist l’article 42 è 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 primer 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 31/03/2014   2.519.062,43     euros 
- Drets reconeguts nets a 31/03/2014                   9.548.595,88     euros 
- Tresoreria a 31/03/2014                                       6.425.648,88     euros 
  
11.- Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre en 
compliment de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte del 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 a 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 amb l’obligació de remissió de subministrament de la 
informació trimestral corresponent al primer trimestre de 2014, en temps i forma, el dia 7 de 
maig de 2014. Havent-se 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. Actualment, 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 primer 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: 
Ejercicios 
cerrados

Previsiones 
iniciales

(A) 
Estimación 
Previsione

s 
definitivas 
al final de 
ejercicio 

(1)

(B) Derechos 
Reconocidos 
Netos (2)

Recaudación 
Liquida (2)

Recaudación 
Liquida (2)

1
Impuestos 
directos

2
Impuestos 
indirectos

3

Tasas y 

otros 
ingresos

4
Transferenci
as corrientes

5
Ingresos 
patrimoniale
s

6

Enajenación 
de 
inversiones 

reales

7
Transferenci
as de capital

8
Activos 
financieros

9
Pasivos 
financieros

Ejercicio Corriente

Estimación 
Derechos 

Reconocidos 
Netos a 31-12-

2014
INGRESOS

Total Ingresos

7.633.900,00 0,00 6.944.046,36 1.253.117,87 237.240,40 7.425.222,39

50.000,00 0,00 -93.901,68 -118.690,76 8.745,62 58.577,91

4.133.544,05 0,00 1.795.249,69 295.058,31 229.061,10 4.142.092,30

3.583.884,16 0,00 834.266,06 727.380,12 30.166,00 3.678.779,71

253.220,00 0,00 46.624,46 46.624,46 12.789,39 297.443,18

7.328,73 0,00 14.497,66 397,66 0,00 468.102,38

25.000,00 0,00 3.182,97 363,82 4.295,67 25.000,00

1.029.934,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.913,27

16.716.811,5 0,00 9.543.965,52 2.204.251,48 522.298,18 17.843.131,1  



 
  
 
 
  

Ejercicios 
cerrados

Créditos iniciales

(A) 
Estimación 
Créditos 

definitivos 
al final de 
ejercicio 

(1)

(B) Obligaciones 
Reconocidas 

Netos (2)

Pagos 
Liquidos (2)

Pagos 
Liquidos (2)

1
Gastos de 
personal

2

Gastos en 
bienes 
corrientes y 

servicios

3
Gastos 
financieros

4
Transferenci
as corrientes

5

Fondo de 
contingencia 

y Otros 
imprevistos

6
Inversiones 

reales

7
Transferenci
as de capital

8
Activos 
financieros

9
Pasivos 
financieros

Ejercicio Corriente

Estimación 
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas a 31-12-
2014

GASTOS

Total Gastos

6.648.026,91 0,00 1.331.419,10 1.331.419,10 121.236,86 6.537.883,66

6.874.708,76 0,00 756.021,82 603.007,56 1.064.246,59 6.505.226,81

234.646,15 0,00 20.863,73 20.863,73 0,00 214.871,76

681.282,30 0,00 115.927,79 105.325,23 91.004,36 619.469,47

999.938,23 0,00 0,00 0,00 179.079,63 1.650.420,19

29.996,37 0,00 0,00 0,00 500,00 10.705,37

25.000,00 0,00 3.182,97 3.182,97 0,00 25.000,00

1.223.212,82 0,00 296.604,99 296.604,99 0,00 1.223.212,82

16.716.811,5 0,00 2.524.020,40 2.360.403,58 1.456.067,44 16.786.790,0  
  
2)     Informe actualitzat Evolució-Resultat estabilitat pressupostària grup Administració pública 
  

Entidad 
Ingreso Gasto Ajustes Ajustes por Capac./Nec. 
no financiero no financiero propia Entidad operaciones internas Financ. Entidad 

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

16.070.217,87 15.538.577,26 7.964,83 0 539.605,44 

3)   Informe actualitzat de compliment de la Regla de la despesa 1er trimestre exercici 2014. 
  

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 14.107.117,61 

Total de 
gasto 
computable 

13.901.438,38 14.109.959,96 0,00 0,00 14.109.959,96 14.107.117,61 

  
12.- Precs i preguntes.- 
  
A) PRECS 
  
12.1 Precs presentats pel grup municipal del Bloc: 
  
1.- El nostre Grup ha rebut queixes quant a l’organització de l’espai a la Fira d’Indians 
celebrada aquest mes de maig. Aquestes queixes fan referència a l’arbitrarietat en com es 
distribueixen aquests espais i com es gestionen les contractacions amb els marxants. Atès que 
aquesta Fira és promoguda pel mateix Ajuntament, que disposa de suficients recursos 
econòmics municipals i atès que l’Ajuntament n'ha de garantir l’equitat i el bon funcionament, 
instem l’equip de Govern que no en delegui la gestió a persones que són jutge i part i l’entomi 
directament, com correspon per tal de prevenir abusos.  



 
  
 
 
  
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual recull el prec. 
  
2.- També hem rebut queixes per la distribució en el calendari de les fires de col·leccionisme, 
que acostumen a afavorir-ne sistemàticament uns i perjudicar-ne sistemàticament d'altres. 
Instem de nou la Regidoria de Turisme i Fires a actuar amb equanimitat, escoltar a totes les 
parts amb independència de la seva mida; els monopolis no són bons, tampoc per a les fires. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual recull el prec. 
  
12.2 Precs presentats pel grup municipal d’ERC: 
  
1.- Vista l’experiència de com van esdevenir les eleccions europees en els diversos col·legis 
electorals, i atesos els nombrosos problemes a causa del canvi de meses que va generar molta 
confusió i malestar,  proposem al govern municipal que a partir d’ara s’instauri com a únic 
col·legi electoral el Calisay, on també es podrà instal·lar la coordinació de l’Administració local.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes recull el prec. 
  
2.- Preguem que es reposin els plataners de la Riera que s’han mort, concretament el que hi ha 
davant de can Badosa, davant de can Missé i davant de can Giralt.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
12.3 Precs presentats pel grup municipal de la CUP: 
  
1.- Demanem que es revisi la font que hi ha al costat de l’escola Sinera, que quan es prem no 
es tanca. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
2.- Al bell mig del pati de cicle inicial de l’Escola Sinera hi ha un enorme pi les arrels del qual 
s'han anat descalçant. Demanem que s’hi actuï per evitar que algú s’hi faci mal. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec i la regidora Sra. Mir en pren nota. 
  
3.- Demanem que l’Ajuntament faci un requeriment a Telefònica perquè torni a posar la cabina 
de telèfons que hi havia al veïnat de Sant Elm. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona recull el prec. 
  
12.4 Prec presentat pel grup municipal d’ICV: 
  
Demanem al govern que de cara a les properes jornades electorals, es pugui planificar d’una 
altra manera la informació als votants, conscients que, en no poder fer públiques les dades del 
cens als col·legis electorals, hi ha hagut força incidències de persones que no tenien clar a 
quines taules s’havien d’adreçar. Afegim també que seguim demanant que en properes jornades 
electorals es doni l'oportunitat a persones en situació d'atur de realitzar les tasques de suport 
a la jornada. 
  
L’alcalde Sr. Fors recull el prec. 
  
B) PREGUNTES  



 
  
 
 
  
  
12.1 Preguntes presentades pel grup municipal del Bloc: 
  
  
 1.- Hem tingut coneixement que per via d'instància s’ha informat el Govern d’irregularitats i 
incompliments de les Ordenances relatives al servei del taxi. Aquest problema ja es va tractar 
amb anterioritat, i estava pendent d'aplicar una solució tecnològica que permetés registrar 
automàticament l’activitat. La persona que ha entrat la instància és un professional del sector i 
ha informat de diversos sistemes tècnics que estan aplicant ja a altres municipis. Atès que 
l’objectiu final és garantir la disponibilitat del servei als ciutadans i, no menys important, la 
seguretat, té previst el Govern instar el col·lectiu de taxistes a implementar aquests sistemes i 
per tant, complir amb el que disposen les Ordenances?  
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: Sí, estem aplicant el Reglament. Fins ara el que feien 
era presentar les guàrdies i l'Ajuntament les autoritzava. Ara, amb la incorporació d'un nou 
taxista que vol que els torns estiguin autoritzats per l'Ajuntament, el que fan és que 
consensuen un quadrant perquè l'autoritzem. En cas que no es posin d'acord el farem 
nosaltres. Actualment estem en contacte amb el Departament de Mediació de la Generalitat 
per treballar amb ells.  
  
  
2.- Ahir es va celebrar el dia del soci de l’Esplai i constatem amb satisfacció que és una entitat 
molt dinàmica i amb moltes activitats. Atès que això comporta sovint una alta concentració de 
persones en cap de setmana al local de l’entitat, demanem en quin punt es troba la implantació 
de les mesures de seguretat per a l’evacuació de persones, acordada al seu dia amb els 
bombers?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: De fet, ja s'hi han realitzat algunes actuacions, com una 
rampa interior i fer practicable la porta d'accés a l'exterior. Estem estudiant una altra sortida 
d'emergència interior mitjançant les escales existents. Cal treballar-ho amb molta cura, ja que 
això també afecta els locals del vestíbul.  
  
  
3.- El passat mes de novembre de 2013 el Ple va aprovar provisionalment un Pla de millora 
urbana de la parcel·la 3 del Polígon industrial de Valldegata Draper, posteriorment es va 
aprovar també desistir de la tramitació a Urbanisme, atès que es va aprovar definitivament el 
POUM que ja recollia les modificacions proposades al Pla de millora urbana. No obstant això, 
ni al Pla de millora urbana ni al POUM es modifica l’alçada reguladora màxima establerta en 9 
m sota estructura. Segons consta en l’expedient, l’alçada real de l’edificació existent supera els 
12 m. Tot sembla indicar que els Serveis Tècnics són coneixedors d’una irregularitat 
urbanística existent abans del canvi d’empresa i que la irregularitat persisteix sense resoldre en 
la nova tramitació. Hem demanat per instància un informe que ens clarifiqui la situació 
urbanística d’aquesta finca, però no hem rebut cap resposta. Ens poden respondre per què no 
s’ha resolt ni ara ni abans aquesta greu irregularitat urbanística? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: D'acord amb l'informe tècnic demanat als Serveis 
Jurídics i Tècnics li puc manifestar el següent: 
 
1.- La llicència d’obres  de la nau existent es va atorgar correctament, de conformitat amb 
l’Estudi de detall que va aprovar l’Ajuntament el 27/11/2000. Aquest Estudi de detall permet 
una alçada de 9m sota estructura. Per tant, la nau existent de 12 m d’alçada (9m lliures + 3m 
d’estructura de coberta) acompleix els paràmetres que fixat l’Estudi de detall. 



 
  
 
 
  
 2.- A l’ampliació de la nau sol·licitada per Transmesa li és d’aplicació la normativa del POUM. 
Aquest (art. 230.3) ens remet als paràmetres urbanístics del Pla parcial Valldegata Draper, que 
preveu  l’alçada dels 9m però amb la possibilitat d’ampliació d’aquesta alçada, en funció del 
procés de producció, mitjançant certificat de la Direcció General d’Indústria. 
 El projecte presentat per Transmesa  per a l’obtenció de la llicència d’obra preveu una alçada 
total de 12m, que es troba justificada per la Direcció General d’Indústria, i per tant, tenint en 
compte el que hem dit abans, està dins els paràmetres urbanístics que fixa el POUM, i per això 
se li va atorgar la llicència. 
 Aquest seria un resum  del procés seguit, explicat de manera no molt tècnica però intentant 
que sigui aclaridora. 
En tot cas, li farem arribar l’informe tècnic sobre aquest tema i li tornem a reiterar la 
disposició dels tècnics municipals per aclarir-hi tot el que li faci falta.  
 La regidora Sra. Illescas marxa de la sessió. 
  
  
12.2 Preguntes presentades pel grup municipal d’ERC: 
  
1.- En quin estat es troba l’adjudicació del servei de recollida de brossa? Hi ha alguna resolució 
de l’OARCC?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: A hores d’ara, cap notícia.  
  
2.- Per què s’han retirat els bancs de la plaça de la vila? Quines actuacions s’han realitzat en 
relació amb les persones que solien seure en aquests bancs?  
  
La regidora Sra. Real respon: És un col·lectiu de persones, la majoria d’altres poblacions, que 
per diverses raons (cases ocupes a la població, el menjar cada dia assegurat) difícilment és 
volen  vincular  a cap servei. Els problemes que estan generant és d’incompliment de les 
ordenances de civisme. 
  
Cada cas té la seva problemàtica particular i per tant la manera d'abordar-los no sempre pot 
ser la mateixa. 
  
S’està treballant en xarxa (Serveis Socials, Policia Local, Mossos, Àrea Bàsica, psiquiatria 
Mataró, fiscalia...). 
  
En els casos que són d’Arenys des de SS estem fent un abordatge molt més directe amb ells, 
perquè ja coneixien el servei i és més fàcil fer un treball continuat. 
  
En altres casos, sovint quan el seu estat és molt preocupant, la policia els intenta vincular amb 
ingressos d’urgència (al principi a l’ABS i ara a Mataró). A psiquiatria, però, de seguida tenen 
l’alta i passats uns dies tornen a estar malament. No es pot fer cap tractament llarg sense la 
seva voluntat i ells no ho accepten. Per poder vincular-los a Salut Mental caldria incapacitar-los, 
cosa que només es pot fer  des del jutjat. 
Des dels Serveis Socials es va entrar tota la documentació al jutjat i, per tant, ja està  sol·licitat.  
  
3.- En quin estat es troben les negociacions amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per tal que 
cedeixi el seu camp de futbol al club futbol Arenys mentre durin les obres de les grades del 
Bernat Coll?  
  
El regidor Sr. Almansa respon: Els clubs s'estan reunint pel tema horaris per tal d'encabir el 
màxim d'equips possibles a Arenys de Munt. També s'està tractant amb Canet de Mar. 
   



 
  
 
 
  
4.- S’ha presentat algun Recurs a l’aprovació definitiva del POUM?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Sí, un recurs interposat a la Generalitat per quatre 
propietaris del Cònsol.  
  
  
12.3 Preguntes presentades pel grup municipal de la CUP: 
  
1.- Al veïnat de Sant Elm, quan hi vam fer la darrera assemblea de zona, ens van comentar que 
hi havia una cartellera, se suposa que municipal, on mai no s’hi posava cap cartell. I en aquest 
Ple volíem fer una pregunta sobre això, però l’hem hagut de variar atès que abans d’ahir es va 
treure. Amb tot, a la CUP volem saber: 
Per quin motiu s’ha tret? 
Se n’hi posarà una altra i s’hi posaran cartells d'informació municipal? 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S'hi col·locarà una nova cartellera de les mateixes 
caracterísriques que les de la resta del municipi.  
   
2.- Des de la CUP hem exposat a bastament que a Arenys li cal un pla de mobilitat. Ens hem 
assabentat via premsa que l’equip de govern ha signat un conveni amb el Servei Català de 
Trànsit per fer un pla local de seguretat viària. A la CUP, que volem participar en la redacció 
del pla, volem saber quan es començarà a treballar-hi i quan es pensa convocar l’oposició per 
parlar-ne. 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: En el dia d'avui hi estan treballant els tècnics, amb les 
propostes del que ells creuen que s'ha de millorar a la nostra vila. Els agrairia que qualsevol 
proposta que tinguin ens la facin arribar. 
  
  
 
3.- Aquest estiu, de nou hi haurà casals organitzats per l’Ajuntament. A la CUP, que no volem 
que cap mainada es quedi sense poder-hi participar per manca de recursos, volem saber si 
l’equip de govern ha previst alguna ajuda per becar el servei. 
  
La regidora Sra. Mir respon: Sí, de fet des de Serveis Socials es fa una selecció dels infants que 
és convenient que participin a les activitats d'estiu i se'ls beca parcialment o totalment la 
inscripció. Depèn de cada cas. També s'han becat 15 places de colònies.  
  
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero marxa de la sessió. 
  
4.- Atès que hi ha alumnat arenyenc que rep una beca per menjar als menjadors dels centres 
educatius, a la CUP volem saber si Serveis Socials ha previst alguna mesura perquè aquesta 
mainada durant les vacances escolars pugui tenir com a mínim l’àpat que tenia garantit amb la 
beca. 
  
La regidora Sra. Real respon: Des de Serveis Socials s’està treballant tot l’any per cobrir 
aquestes mancances, entenem que l’arribada de l’estiu, posa en perill alguns nens que tenen 
una situació familiar complicada. 
  
I per això s’estan prenent mesures concretes per tal d’evitar que un sol nen hagi de suportar 
una situació d’aquest estil. Pensem que el que s’ha ideat des dels nostres Serveis Socials bàsics 
serà una segura i bona solució. 



 
  
 
 
  
  
El proper dia 16, com tots els grups saben, tenim el Consell de Benestar i Família, on 
s’explicarà amb concreció el programa que es durà a terme. 
  
12.4 Preguntes presentades pel grup municipal d’ICV 
  
1.-  Preguntem al govern perquè a la jornada de diumenge, no hi va haver un seguiment 
informatiu planificat i regular de les dades referents a tota la jornada.  
  
La tinent d’alcalde Sra. Estrada respon: Des de la Regidoria de Comunicació, sí que hi va haver 
un seguiment que, com en altres eleccions, va consistir en la publicació al web municipal del 
percentatge de participació al migdia i la publicació dels resultats a partir de les 23 h, tal com 
s’havia regulat des de la Junta Electoral Central. Una informació que també es va publicar a les 
xarxes socials i que va tenir una gran repercussió en molt poca estona. 
  
Respecte a Ràdio Arenys, es tracta d’un ens municipal amb capacitat organitzativa i de decisió 
pròpia. Malgrat això, hem parlat amb la direcció i ens ha confirmat que es va fer un seguiment a 
peu d’urna durant tot el matí dins del magazine “El Dominical” i fins al migdia. A la nit no es va 
fer cap programació especial per raons d’organització interna. 
  
2.- Preguntem al Govern per l'ordenança del servei de Taxi a Arenys. Volem saber si 
l'ordenança, que es va aprovar l’any 2010, s’aplica a la nostra vila. Regula i fa complir 
l’Ajuntament el horaris, els torns i els dies de descans obligatoris, tal com descriu la normativa?  
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: Sí, estem aplicant el Reglament. Fins ara el que feien 
era presentar les guàrdies i l'Ajuntament les autoritzava. Ara, amb la incorporació d'un nou 
taxista que vol que els torns estiguin autoritzats per l'Ajuntament, el que fan és que 
consensuen un quadrant perquè l'autoritzem. En cas que no es posin d'acord el farem 
nosaltres. Actualment estem en contacte amb el Departament de Mediació de la Generalitat 
per treballar amb ells.  
  
  
3.-  Preguntem al Govern novament pel reglament que ha d’ordenar les diferents Fires que 
s’organitzen a la nostra vila. En el Ple de 30 de gener de 2013 aquest grup ja va fer una 
pregunta en aquest sentit per demanar coordinació des de la Regidoria de Turisme dels 
diferents col·lectius, entitats i promotors, facilitant la normativa, els calendaris i aplicant-los 
amb criteris clars i de transparència. Volem saber si hi estan treballant i si ho fan amb el 
col·lectiu afectat.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Pascual respon: Efectivament, des de la Regidoria estem treballant en un 
reglament conjunt de fires, a més de posar-hi una administrativa que es responsabilitzarà de 
totes les tasques relacionades amb aquest àmbit. Com saben per a aquest 2014 hi ha un 
calendari establert, una normativa per a fires que organitza l’Ajuntament i uns criteris que es 
demanen per a fires organitzades per associacions juntament amb una ordenança municipal que 
les acompanya. Això ja està vigent i estarà funcionant durant el 2014, tal com es va quedar amb 
els implicats. 
  
Ara l’objectiu que hem començat a treballar des de fa unes setmanes, es posar-ho tot sota el 
mateix paraigua, en un reglament que ordeni cadascuna de les fires, des de la Fira de Sant Jordi 
a la qual només participen entitats sense ànim de lucre i negocis de la vila que tinguin relació 
amb la temàtica, fins a la Fira del Solstici, per posar-los un exemple proper. Un cop ho tinguem 
mig embastat, en començarem a parlar amb els diferents implicats, per escoltar també les seves 



 
  
 
 
  
peticions i per definir ja finalment, tant el reglament com el que serà el calendari de fires del 
2015.  
  
4.-  Demanem al govern que ens informi sobre l’estat del projecte de l’Hotel Zenon. Hem 
sabut per fonts extra municipals que s’ha formalitzat un conveni i que s’ha iniciat el 
procediment per a la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar-lo. Ens poden confirmar 
aquesta notícia?  
  
L’alcalde Sr. Fors respon: Aquestes fonts extramunicipals no són bones, ja que no hem  
formalitzat cap conveni, hem mantingut una reunió després de l’aprovació definitiva del POUM 
i els hem dit que començaríem a fer el plec de clàusules per al concurs de l’hotel, que és el que 
s’està fent. 
  
5.-  Preguntem al govern, com és que a aquestes alçades de l’any encara no s’ha portat a Ple la 
proposta de conveni amb la Creu Roja per a la prestació dels serveis de prevenció, vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges públiques, com s’ha fet en els darrers anys?  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S'està tramitant un procés negociat, tal com van 
demanar els grups de l'opocició al Ple de l'any passat.  
  
6.-  Preguntem al govern per quin motiu s’han tret els bancs de la plaça de l’Ajuntament.  
  
El regidor Sr. Almansa respon: Perquè hi havia un grup de persones que mostraven una actitud 
incívica envers les altres persones que passaven per la plaça. Ara ja no s'hi posen, en aquest 
indret. 
  
7.- Preguntem al govern, quin és el deute, i en quins conceptes, que en aquest moment té la 
Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: Les dades que han facilitat des d’Intervenció indiquen que 
el deute és d'1.168.095,39. Si ho desitgen els podem fer arribar el detall d’aquest import. 
  
8.-  Preguntem al govern quina és la previsió real d'atorgament a la nostra vila de la subvenció 
del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya), i finalment quina 
destinació es donarà a la línia d’ajut.  
  
L’alcalde Sr. Fors respon: Com que no arriba el PUOSC ni sabem res concret del FEDER, 
aquest govern ha decidit agafar els diners que ja té per al Bareu, els que té per a les lloses de la 
Riera i demanar un crèdit d’aproximadament 200.000 mil euros i fer  el Bareu, i si arriben les 
subvencions millor i llavors ja decidirem que fem.  
  
9.- Preguntem al govern quina és la previsió que hi ha de despesa del Fons de Cooperació 
Local atorgat amb 179.000 euros a la nostra vila.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: La part de l’Ajuntament, perquè una  altra part és 
supramunicipal i no va a la tresoreria municipal, quedarà com a més ingressos quan es faci la 
liquidació de l’any. Des que va entrar en vigor la Llei d’estabilitat pressupostària els diners que 
arriben de més i es justifica així han d’anar per a reduir el deute. En tot cas aquests diners 
estan publicats i no lliurats a l’Ajuntament, per la qual cosa tampoc no es podrien fer servir per 
a reduir deute. 
  
  



 
  
 
 
  
10.-  Preguntem al govern si a hores d’ara ha rebut alguna comunicació formal per part del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les al·legacions presentades per 
dues empreses en el Procés d’adjudicació del Servei de Recollida Selectiva de Residus a 
Arenys. Preguntem també al Govern si tal com vam suggerir des d’aquest grup al Ple del mes 
de febrer, s’ha efectuat alguna queixa formal al Síndic de Greuges o al Departament de 
Presidència de la Generalitat per la gestió d’aquest organisme enfront a les demandes 
d’informació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.  
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: No hi ha resposta i hem plantejat la problemàtica a la 
FMC i l'AMC.  
  
11.-  Preguntem al Govern, davant l’episodi de desbocament de la riera el passat dilluns, per la 
barra de sorra acumulada a la bocana de la riera, quin manteniment s’ha fet de buidatge de la 
llera, dels embornals, i de revisió de les bombes els darrers mesos. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: La banda de sorra està provocada per les onades. Hi ha 
previst fer un buidatge parcial de la riera aquest estiu.  
  
12.- Preguntem al Govern amb quins criteris atorga la revista oficial d’estiu i Festa Major, si 
s’ha fet un concurs on s’ha informat empreses arenyenques, o es tracta d’una concessió 
directa. 
  
La tinent d’alcalde Sra. Estrada respon: En primer lloc, no s’ha atorgat cap revista d’estiu, en 
tant que aquest any, igual com l’anterior, no es farà. Pel que fa al programa de Festa Major, s’ha 
signat un conveni amb una de les diferents empreses que ens van proposar poder gestionar els 
espais publicitaris del programa a canvi d’un cost zero en l’edició d’aquest per a l’Ajuntament. 
 D’entre totes les ofertes ens hem decantat per una amb departament comercial íntegrament 
català i que ha aportat una sèrie de valor afegit, com pot ser incloure -també a cost zero- la 
impressió dels cartells de Festa Major o un programà de mà dels actes de festa major. 
  
En aquest procés no hi ha concorregut cap empresa arenyenca perquè no hi ha cap editorial 
que presti aquest tipus de servei. A més, han estat les mateixes empreses, com deia, les que 
han vingut a oferir aquesta possibilitat a l’Ajuntament i el govern ha valorat aquella que era més 
favorable o havia fet una millor proposta. 
  
13.-  Preguntem al govern en quin estat es troba la demanda que hi hagut a l’Ajuntament per a 
la instal·lació d’un prostíbul a la zona de Valldegata. 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Vam tenir una petició d'informe urbanístic que vam 
contestar amb les prescripcions que estableixen el POUM i l'Ordenança municipal vigent.  
  
13.- Mocions.- 
  
13.1 Moció de suport a la declaració d’Arzviller que presenten conjuntament els 
grups municipals de la CUP, el BLOC i ERC.- El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent 
Moció: 
  
El 10 d’agost de 2013 es van reunir un grup d’electes d’institucions locals alemanyes i franceses 
a la vila d’Arzviller. L’objectiu de la trobada va ser acordar fer front a l’oligarquia financera i a 
les imposicions polítiques que aquesta exerceix als governs així com promoure una reforma 
financera a l’estil de la Llei Glass-Steagall. 
  



 
  
 
 
  
Així, els signants de la Declaració entenen que els “els problemes que tenim a nivell local, com 
les retallades del pressupost i en serveis públics i assistencials, provenen d’un sistema 
econòmic on, al capdamunt, la prioritat és l’especulació financera”. 
Per tot això, la CUP, a petició d’un vilatà arenyenc, porta a aprovació donar suport a la 
següent declaració: 
  
Alcaldes i electes francesos i alemanys, reunits a Arzviller el dissabte 10 d’agost de 2013, 
deplorem la falla dels nostres líders en confrontar l’oligarquia financera que fomenta la 
desintegració social, aixafa la sobirania nacional i imposa una política conscient de despoblació 
al món. 
  
Actualment, els ingressos fiscals han caigut en picat i alguns serveis públics s’estan deixant de 
garantir. Tot això, s’argumenta com a mesures d’austeritat, però té la causa arran de les noves 
lleis bancàries que permeten l’especulació sense fre de la banca perquè sempre hi haurà l’Estat 
que, si van maldades, la protegirà. 
  
I per evitar continuar amb aquesta sagnia a les institucions locals, a la població i al benestar en 
general demanem: 
  
1.- Separar la banca de crèdit de la banca d’inversió. Això és el que es coneix com el principi 
de la Llei Glass-Steagall. 
  
2.- Donar suport econòmic amb crèdit públic als projectes respectuosos i compromesos amb 
el territori i les persones. Sense un retorn a aquestes iniciatives públiques, ens condemnarem a 
seguir subjectes a l’oligarquia financera. 
  
3.- Defensar l’Europa dels pobles enfront de l’Europa de l’oligarquia financera.  
  
Aquest no és un compromís basat en les creences partidistes; és un compromís amb el futur 
de la humanitat. 
  
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 i 1 vot BLOC 
Vots d’abstenció: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC, 1 vots PP 
  
13.2 Moció de suport a l’Assemblea nacional Catalana (ANC) que presenten 
conjuntament els grups municipals de la CUP, ERC, CiU i BLOC.- El regidor Sr. 
Caldeira llegeix la següent Moció: 
  
Després de setmanes de rumors i atacs contra l’Assemblea Nacional Catalana, el passat dia 24 
de març de 2014, el sindicat d'ultradreta “Manos Limpias” va demanar il·legalitzar l’ANC per 
associació il·lícita, provocació a la sedició i malversació de cabals públics. La denúncia es 
presenta contra la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell.  
  
Aquest és un atac més de les clavegueres de l’Estat contra el procés cap a la independència 
engegat pel poble català, un procés que s’ha caracteritzat pel teu tarannà democràtic i pacífic.  
  
L’ANC, amb més de 30.000 socis i sòcies, ha organitzat actes tan multitudinaris com la 
manifestació de l’Onze de Setembre de 2012, el Concert per la Llibertat, la recollida de 
signatures de la campanya “Signa per un vot per la independència” o la cadena humana de 
l’Onze de Setembre de 2013.  
  



 
  
 
 
  
No és propi d'una societat democràtica que una organització que fomenta que la ciutadania 
d’aquest país pugui decidir el seu futur sigui tractada com una organització terrorista per part 
d'algunes associacions i institucions espanyoles. Queda al descobert, una vegada més, la cara 
poc democràtica i intolerant de l’Estat espanyol.  
  
Per tot això, el ple de l’Ajuntament reunit en sessió plenària acorda:  
  
1.- Expressar al nostre suport a l’Assemblea Nacional Catalana per la seva feina, que sempre 
s’ha caracteritzat pel seu tarannà democràtic i pacífic, en favor del dret d’autodeterminació del 
poble català.  
  
2.- Comunicar l’acord pres a l’Assemblea Nacional Catalana per mostrar el suport del poble 
arenyenc, a través del seu ple, a la seva tasca. 
  
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 d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot ERC i 1 vot BLOC 
Vots en contra: 1 vots PP 
Vots d’abstenció:, 3 vots del PSC,  
  
13.3 Moció referent a l’expresident Adolfo Suárez presentada pel grup municipal 
del PP.- 
  
El regidor Sr. Almansa llegeix la següent moció: 
  
Adolfo Suárez va ser el primer president del Govern de l’Espanya democràtica. Un home clau 
de la transició espanyola, del pas de la dictadura a la democràcia, des que va ser nomenat pel 
Rei president del Govern, l’any 1976,  i de la reinstauració de la Generalitat de Catalunya. 
  
Va ser un home d’Estat, com ho demostra la seva trajectòria plena de fites polítiques. 
  
El seu va ser el tercer govern de la monarquia i el primer de la democràcia. Al llarg dels seus 
governs es varen signar el Pactes de la Moncloa, els Estatuts d’autonomia de Catalunya, el País 
Basc i Galicia, es va arribar al consens polític necessari perquè les Corts d’aquella Legislatura 
aprovessin la Constitució Espanyola. 
  
Va governar al llarg de més de quatre anys –des del 15 de juny de 1977 fins al 29 de gener de 
1981 i va haver d'afrontar el cop d’Estat del 23 de febrer de 1981, en un moment en què la 
nova democràcia encara era dèbil. 
  
L’any 1991, va abandonar la política activa per dedicar-se a la seva família. 
  
Malauradament, els seus darrers anys van estar determinats per la malaltia, primer dels seus 
familiars més propers, la seva esposa i la seva filla, i finalment la d’ell mateix, que va patir 
Alzheimer, malaltia que va afrontar amb dignitat fins al darrer moment. 
 
Declaració institucional. 
  
El Ple municipal lamenta la mort del que fou president del Govern d’Espanya, Adolfo Suárez, i 
expressa el seu sincer condol, agraïment i reconeixement als seus familiars. 
  



 
  
 
 
  
Reconeix la seva rellevància com a home clau de la transició espanyola, en la reintauració de la 
democràcia i la Generalitat de Catalunya, que va fer dels valors del diàleg i la defensa del bé 
comú les bases de la seva trajectòria. 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta literalment el que 
segueix: Adolfo Suárez va fer moltes de les coses que ha esmentat i també altres que no recull 
la moció, com ara ser un dirigent destacat de la Falange, una organització ferotge durant la 
repressió franquista després de la Guerra Civil i amb molts assassinats a l'esquena. 
  
Cal recordar que encara no s'han jutjat els crims del franquisme i és lamentable que els 
tribunals espanyols hagin "tancat la porta" a investigar els crims de la dictadura i que hagi hagut 
de ser la justícia argentina la que hagi fet els primers passos. 
  
Aquest no és el lloc ni el moment per fer honors, mentre les ferides estan més obertes que 
mai. 
  
El regidor Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, diu que el grup municipal 
d’ICV votarà a favor d’aquesta moció ja que no podem estar en contra dels dos punts que es 
presenten com a declaració institucional. No podem deixar de lamentar la mort d’una persona 
que va tenir un paper tan important al capdavant del Govern espanyol ni deixar d’expressar el 
condol als seus familiars, i com es diu hem de reconèixer els seu paper rellevant en uns anys 
claus per a la reinstauració de la democràcia, d’institucions com la Generalitat de Catalunya o 
de legalització de partits polítics com el Partit Comunista. 
  
També hem de dir que els valors que es destaquen a la moció de la figura d’Adolfo Suárez, de 
diàleg i de defensa del bé comú, són els que precisament  trobem a faltar en els companys del 
partit que presenta la moció i que actualment governen a l’Estat espanyol. 
  
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del 
vot següent: 
  
Vots a favor: 1 vot del PP, 3 vots d’ICV, 3 vots del PSC, 2 vots de la Sra. Soraya Real i el Sr. 
Roman Pascual de CiU. 
Vots en contra:  1 vot CUP, 1 vot BLOC, i 1 vot de la Sra. Susanna Mir de CiU. 
Vots d’abstenció: 2 vots de l’alcalde Sr. Estanislau Fors i el regidor Sr. Joan Miquel Llodrà de 
CiU i 1 vot d’ERC.  
  
13.4 Moció presentada el Grup de Govern municipal sobre l’afectació de l’LRSAL a 
les polítiques educatives municipals.-  
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes llegeix la següent Moció: 
  
Antecedents: El compromís del món local amb les polítiques educatives del nostre país ha estat 
una constant en aquests 35 anys d’ajuntaments democràtics amb un ampli ventall d’actuacions 
educatives municipals, bona part executades a instàncies del Govern de Catalunya i del mateix 
Parlament. 
  
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat 
(LRSAL), el passat 31 de desembre, ha comportat una reordenació del sistema competencial 
dels governs locals que condiciona els serveis i les activitats que presten els ens locals. 
  



 
  
 
 
  
En aquest sentit, més de 800 ajuntaments de Catalunya han formalitzat la petició del dictamen 
del Consell de l’Estat com a pas previ per plantejar el conflicte contra l’LRSAL en defensa del 
principi d’autonomia local davant del Tribunal Constitucional. 
  
L’FMC ha elaborat un primer estudi: “Valoració de l’impacte de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat sobre els serveis educatius dels ens locals de 
Catalunya”, que analitza l’afectació de l’LRSAL en l’àmbit de les polítiques educatives 
municipals. 
  
D’aquest informe es desprèn la necessitat urgent d’una adequació dels actuals mecanismes i 
instruments de relació i col·laboració institucional entre el Departament d’ensenyament i el 
món local. 
  
És per tot això que s’acorda: 
  
1.- Demanar al Departament d’ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya 
l’actualització de tots el convenis vigents que tenen  amb els ajuntaments del país, d’acord amb 
el nou marc competencial. 
  
2.- Incorporar la clàusula de garantia del finançament a què fa referència l’art. 57.bis, de 
l’LRSAL, en els actuals i futurs convenis o acords de col·laboració i/o delegació entre la 
Generalitat i els ajuntaments. 
  
3.- Reclamar l’actualització i signatura, dels següents acords-marc entre el Departament 
d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes, amb la finalitat de formalitzar-los; i així procedir a la 
signatura dels convenis bilaterals (entre Departament i Ajuntament) abans que finalitzi l’actual 
curs 2013-2014, pel que fa a: 
Sosteniment de les escoles bressols municipals. 
Sosteniment de les Escoles de Música i Dansa municipals. 
En matèria de persones adultes: 
  
4.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que incorpori a la Llei de governs locals, 
actualment en debat en el parlament de Catalunya, la màxima cobertura competencial als 
serveis i activitats educatives que desenvolupen els ajuntaments com a part del sistema 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 
  
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
  
13.5 Moció de suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels 
cabals ambientals que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP, 
PSC, CiU i BLOC.- El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
  
El passat 28 de febrer de 2014, el Parlament espanyol, via Reial decret aprovava el Pla 
hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre. Aquest fet suposa 
l’enèsim atac a l’ecosistema que té com a eix vertebrador el riu Ebre i que desemboca en el 
segon delta més important de l’Europa occidental, el delta de l’Ebre. Aquesta aprovació ens 
torna a les pitjors èpoques transvasistes i fa inviable la sostenibilitat i el manteniment del tram 
final del riu i el delta. És per això que, una vegada més, la societat civil organitzada en la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre ha aixecat un crit d’alarma. Un moviment social que des dels 
anys 90 lluita pel riu Ebre i els transvasaments que aquest pateix i que tant l’any 2004, amb el 
Plan Hidrológico Nacional (PHN), com l’any 2008, amb la “sequera del tripartit”, va aglutinar la 
societat i el món científic sota una lluita que ha aconseguit canviar la visió de la gestió de l’aigua 
en l’anomenada Nova Cultura de l’Aigua (NCA). 



 
  
 
 
  
  
L’any 2007, la Comissió per la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, va aprovar uns cabals 
ambientals que garantien les funcions ambientals. Aquesta proposta va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya, per una amplíssima majoria. Alhora, la dita proposta, que mai no ha 
estat debatuda pel govern espanyol ni per la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE), es va 
basar en criteris tècnics i científics per tal de fer compatibles tots els usos, tant ambientals, 
com socials, com econòmics. En canvi, la proposta feta pel Ministeri respon als criteris del 
repartiment de l’aigua per a interessos polítics i econòmics dels dirigents de les comunitats de 
regants, i no per a la pagesia com sempre ens volen vendre. La construcció de 35 pantans més, 
quan l’Estat espanyol és el segon estat amb més pantans per habitant del món, i un augment del 
50% del regadiu a una pagesia envellida i arraconada per les mateixes administracions, és un 
despropòsit que només respon a la necessitat de mobilitzar formigó i obrir la porta a la venda 
d’aigua per a altres negocis més rendibles que no pas la pagesia. 
  
L’aprovació d’aquest Pla s’ha fet d’esquena al sentit comú, amb processos participatius sense 
cap sentit ni rigor científic i sense atendre les al·legacions presentades pel moviment social, les 
entitats ambientalistes o el mateix govern català. A més a més, s’ha fet tan tard que la 
Comissió Europea ja preveu sancionar l’Estat espanyol, una vegada més. I un cop més, no es 
parla ni de gestió dels sediments que el delta necessita per a no enfonsar-se i que es queden 
retinguts als pantans de la conca de l’Ebre, ni de la salinitat que poden patir els arrossars que 
sustenten una bona part de l’agricultura de la zona. 
  
La PDE, com ja va fer amb el PHN, ja ha començat la lluita legal contra el Pla de Conca de 
l’Ebre, que faran arribar a la Comissió Europea per tal que els criteris científics siguin atesos. 
  
Per tot això, des de la CUP d’Arenys de Mar proposem l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar al Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Consell 
de Ministres el passat 28 de febrer de 2014. 
  
2.- Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot 
estar en mans d’interessos privats. 
  
3.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, C/Enric d’Ossó, 23, 
Tortosa, 43500 i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
  
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 BLOC i 1 vot 
d’ERC 
Vots en contra: 1 vot PP  
  
13.6 Moció de col·laboració de l’Ajuntament amb la consulta del 9 de novembre, 
que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP, CiU, ICV, ERC i 
BLOC.- El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
  
El passat 12 de desembre de 2013 una representació dels partits polítics que formen la majoria 
del Parlament de Catalunya van fer públic que el proper 9 de novembre de 2014 la ciutadania 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya podrà exercir el seu dret a decidir sobre el futur 
d’aquest territori. 
  



 
  
 
 
  
La convocatòria d’aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en una 
societat. Un referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual tota la 
ciutadania pot expressar la seva opinió respecte a una qüestió col·lectiva que afecta al conjunt 
de la societat on viu i participa. 
  
És un mecanisme en el qual no és el poder constituït el que decideix l’execució d’una política -
per delegació de la ciutadania-, sinó que és el poder constituent (el fonament de la sobirania) el 
qui decideix sense intermediaris. 
  
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, com a institució més propera a la ciutadania, hauria d'impulsar 
en tot moment mecanismes de participació i decisió que permetin aprofundir en la qualitat 
democràtica de la nostra vila, donar-hi suport. I, és per això, que com a institució de l’àmbit 
municipal no pot quedar al marge d’un procés democràtic i de participació com el previst per 
al proper 9 de novembre de 2014. 
  
Per primera vegada des de fa centenars d’anys, els arenyencs i les arenyenques, com a catalans 
i catalanes, podrem decidir democràticament quin és el model de societat que volem construir, 
per tal que aquest satisfaci les nostres aspiracions com a poble. 
  
Unes aspiracions que són heterogènies, tal com reflecteix la naturalesa dels i les representants 
de les nostres institucions, però que per primer cop es podran expressar lliurament i 
pacíficament. 
  
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la CUP d’Arenys de Mar proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Mar al referèndum previst per al dia 9 de 
novembre de 2014. 
  
2.- L’Ajuntament d’Arenys de Mar col·laborarà amb el Parlament de Catalunya i la Generalitat 
de Catalunya, amb tot allò que li sigui possible (padró, espais, recursos...) per fer possible la 
realització de la consulta a la ciutat, per tal que els arenyencs i arenyenques puguin exercir el 
seu dret a decidir. 
  
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 d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot BLOC i 1 vot d’ERC 
Vots en contra: 1 vot PP  
Vots d’abstenció: 3 vots del PSC, 
  
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
  
 Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 
  
 
 
 


