
 
  
 

 
  
Secretaria/eb 

 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 1 
Data: 28 de gener de 2015 
Horari: de 20.00-  24:00  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

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

  
 
1.- Aprovar actes  sessions anteriors de data 22 i 23 de desembre de 2014.- 
La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions extraordinàries 
anteriors, dels dies 22 i 23 de desembre de 2014.  Les actes s’aproven per unanimitat 
dels assistents. 
 
 2.- Aprovar la pròrroga del servei de teatre, música i dansa.- El tinent 
d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Atès que en data 31 de desembre de 2014 finalitza la tercera pròrroga al contracte 
subscrit amb la SOCIETAT CORAL L’ESPERANÇA per la prestació del servei públic 



 
  
 

 
  
municipal de teatre, música i dansa mitjançant concert. 
 
Vista la clàusula III del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment de licitació, les quals formen part del contracte signat, i que estableix una 
duració inicial del contracte  per cinc anys, termini que és susceptible de pròrroga fins 
a una durada màxima total de 25 anys. 
 
Vist l’informe  justificatiu de la conveniència de prorrogar el servei i que la proposta de 
pròrroga compta amb la conformitat de l’entitat i de la regidora del servei de cultura, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar una quarta pròrroga al contracte subscrit entre aquest Ajuntament i la 
SOCIETAT CORAL L’ESPERANÇA, per a la gestió del servei públic de teatre, música i 
dansa, amb les condicions vigents i prorrogant l’aportació municipal, actualment per 
import de 98.906,66€ anuals. 
 
2.  Aquesta pròrroga tindrà una durada d’UN ANY, a partir  de l’1 de gener de 2015 i 
finalitzarà el 31 de desembre de 2015.  
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: El que es proposa en aquest punt és un simple acte 
administratiu, ja que en ser una pròrroga, tot continua sense canvis tant en la 
configuració del servei com en el preu. Malgrat ser un simple acte administratiu, s’ha 
d’aprovar pel Ple perquè és el procediment. 
Sembla, d’acord amb la documentació a què hem tingut accés en aquest curt espai de 
temps, que l’origen d’aquesta concessió parteix de l’any 2001 quan l’Ajuntament i la 
Societat Coral l’Esperança, l’actual concessionària, arriben a un acord per a la gestió 
del Teatre en uns espais propietat d’aquesta. 
Els procediments de contractació públics exigeixen que les concessions s’han d’atorgar 
mitjançant un concurs públic amb lliure concurrència, situació que no es dóna amb 
l’actual contracte, que permet arribar amb pròrrogues fins als 25 anys. Tampoc és 
viable fer concurs en aquests moments perquè en cas que fos guanyat per una altra 
entitat es crearia un problema amb el dret d’ús d’espais interiors (actualment es fan 
servir com a sortida d’emergències) propietat de l’actual concessionària. 
A l’expedient no hem trobat cap informe negatiu en relació amb el contracte vigent, 
per la qual cosa suposem que s’ajusta a Dret. Les pròrrogues haurien de servir per 
donar temps fins a trobar una solució òptima per a la reorganització dels espais abans 
de l’expiració dels 25 anys de concessió i no trobar-nos aleshores amb un problema 
greu. 
Una possible solució és afegir un pis més a l’edifici, però no ens consta si és possible o 
no dins de l’actual ordenament urbanístic ni tampoc si existeix cap estudi tècnic 
respecte si l’estructura de l’edifici ho admet, si el Govern té previstes altres 



 
  
 

 
  
alternatives fora bo que informés, ja que això està estretament vinculat a la necessitat 
d’anar prorrogant, quan no és el procediment natural de l’Administració Pública. 
 
Per altra banda, la percepció que el nostre grup municipal té de la gestió de la Societat 
Coral l’Esperança és òptima, coincidint amb l’informe anual del tècnic de Cultura, però 
entenem que per transparència i objectivitat, aquesta avaluació hauria de dur-se a 
terme per un òrgan independent i extern, atès que parlem de diners públics, per 
equiparar-ho com es fa a l’EPE Ràdio Arenys. 
 
Des del nostre grup apostem pel suport públic a la Cultura, però sense renunciar mai a 
l’obligada eficiència en la gestió dels cabals públics. 
 
Ens manca informació per avaluar amb objectivitat si els procediments seguits són els 
més adequats, atès que el nostre vot no és imprescindible per procedir a la quarta 
pròrroga, el nostre grup s’abstindrà a la votació.  
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: ERC votarà a favor un any més de la pròrroga del contracte 
subscrit entre l’Ajuntament i la Societat Coral l’Esperança per un període d’un any. 
Però volem recordar que fa uns 3 anys de la condició de redactar un nou plec per a la 
concessió d’aquest i que és evident que no s’han fet els deures. Demanem, doncs, que 
aquest proper any en què finalitzaran les tan esperades obres d’ampliació del teatre, 
amb la casa de Can Vives, serveixi per redactar un nou plec a fi i efecte d’adequar-lo 
als temps que vivim i sobretot a l’increment de l’IVA, que de ben segur que està 
afectant els beneficis que es puguin obtenir. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: En la primera pròrroga del contracte, ara fa quatre anys, la 
CUP vam dir que pensàvem que la prorrogació beneficiava l’Ajuntament i l’entitat. Ara 
bé, també vam exposar que era una solució a curt termini. Que caldria estar atents a 
les conclusions de l’estudi tècnic que s’especificava al punt dos dels acords. I aquest 
estudi resta pendent. I ara ja no tenim tan clar que la prorrogació beneficiï l’entitat. 
Allò que beneficiaria l’entitat és que es recuperés el plec de clàusules ja redactat, de fa 
temps, per fer-ne una licitació, i que s’actualitzés si així ho requerís. La voluntat, de 
tots els partits del consistori, va quedar palesa en la reunió que vam tenir amb els 
membres de l’entitat. Ara cal que qui té la possibilitat de fer-ho, qui governa, ho faci. I 
també cal que resolgui el problema que hi ha amb la subvenció que rep l’entitat que no 
té actualitzat l’IPC que amb la càrrega del 21% d’IVA encara la fa molt més 
desmillorada. Una subvenció que l’entitat demana que es regularitzi, atès que des de 
2011 no s’ha fet. I també demana, l’Esperança, que se’ls presenti l’auditoria, feta el 
març de l’any passat i de què l’Ajuntament disposa des del juny. I posats a demanar més 
coses, que al capdavall serveixen per millorar l’entitat i la seva feina, un altra és que es 
revisi l’Ordenança fiscal pel que fa al preu públic de lloguer de l’espai, que és 
extremament baix. Algunes d’aquestes peticions anualment l’entitat les reclama via 
instància. I anualment la resposta és el silenci. 



 
  
 

 
  
De ben segur que el desig de la Societat Coral l’Esperança és que l’espai serveixi per 
dinamitzar la vida cultural de la vila, tant si ho gestiona l’Ajuntament com si ho fa la 
mateixaa entitat. Aprofitem per recordar que l’Ajuntament n’és el propietari per cessió 
per 15 anys amb dues condicions ben clares: la reforma, que ja es va fer, i l’ampliació 
per la banda de can Vives que tot just ara sembla que aviarà. A Arenys ens cal fer 
l’execució per així tenir un teatre preparat per ser referent també de fora vila i amb 
probabilitats de ser molt més rendible. 

I finalment, també pensem que cal fer un reconeixement a la Societat Coral l’Esperança 
per la seva tasca que s’esforça per fer una programació de qualitat, per racionalitzar la 
despesa així com per l’esforç i voluntat vers la dinamització cultural de l’espai, tant 
quan ho van gestionar en propietat com en cessió. 

El sentit del nostre vot en aquest punt serà favorable. 

La regidor Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Avancem que el grup municipal d’ICV votarà a favor de la pròrroga de 
la gestió del servei de teatre, música i dansa per part de la Societat Coral l’Esperança. 

I ho fem, en primer lloc reconeixent l’esforç que fa aquesta entitat per tal de mantenir 
una programació cultural de qualitat en els temps que corren, i evidentment per no 
deixar en fals el servei.  

La Societat Cultural l’Esperança ha de gestionar el mateix pressupost amb molts 
factors en contra, com és ara la pujada de l’IVA en la cultura que ha passat del 8 al 
21%, i sense rebre la compensació per l'augment de l'IPC de la subvenció que reben en 
els darrers quatre anys.  

L'any 2013, quan al Ple del mes de desembre es va dur a aprovació aquesta mateixa 
pròrroga, vam demanar explicacions d'aquest fet, i se'ns va dir que s'havia demanat una 
auditoria externa per veure si se'n podia fer l'oportuna actualització.  

Ens consta, que l'auditoria es va dur a terme al març del 2014, i que al mes de juny, 
encara es van demanar alguns aclariments a la Societat Coral l'Esperança. No entenem 
doncs, com ja vam expressar a la Comissió Informativa, com és que encara no s'ha 
pogut resoldre aquest tema. Com és que l'Ajuntament no ha exigit al proveïdor a qui 
va fer l’encàrrec,  els resultats d'aquesta fiscalització.  

El cert és que l'entitat segueix rebent els darrers anys, la mateixa subvenció sense IVA i 
sense que s'hagi aclarit el tema de la revisió de l'IPC, un tema que podria donar més 
ales per a poder programar en millors condicions, i que fos més beneficiós per a 
l'entitat. No oblidem que des del 2011, no s'ha fet cap actualització d'aquesta 
subvenció.  

Val a dir que el pressupost d'aquest 2015, com també el del 2014, ja preveuen un 
augment a la partida destinada a la gestió del teatre, que després no es plasma en la 
pròrroga cap a l'entitat.  



 
  
 

 
  
Creiem que es important que es desencalli aquest tema, perquè seria beneficiós per a 
l'entitat, com també col·lateralment per al públic assistent, i per poder programar 
esdeveniments i companyies a hores d'ara inaccessibles. 

Tanmateix el Plec de Clàusules de la concessió, preveu la pròrroga fins a cinc anys, i 
probablement és el que hauria estat més raonable.  

La Societat Cultural l’Esperança, creiem que amb encert, va decidir l'any passat, no 
tocar preus de les entrades dels espectacles del Teatre Principal, si es fa la compra 
anticipada per internet, i només les entrades que es compren directament a taquilla 
han patit una lleu pujada, sempre sobre els barems previstos al Plec de clàusules.  

Celebrem que des de l'any passat el Teatre Principal rep directament de nou la 
subvenció de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, que serveix 
per seguir avançant en el dia a dia del teatre.  

Com celebrem també l'inici imminent de les obres d'ampliació per la casa de Can 
Vives.  

Afegir, que de nou, i una vegada més ens posem a disposició del Govern, i de l'entitat 
per a la redacció del nou plec. Sabem que ja s'ha fet l'encàrrec de l'avantprojecte de la 
segona fase, i que serà important i aclaridor a l'hora de delimitar els espais i 
compensacions.  

Esperant que aquest 2015 sigui un gran any de programació cultural i de creixement 
del teatre, votarem favorablement a aquest punt, amb la demanda que s'acceleri i 
s'informi dels resultats de l'auditoria.  

 
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 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 
 
3.- Aprovar l’Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de 
fitxers amb dades personals.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta 
proposta d’acord:  
 
La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) fixa un conjunt d’obligacions per tal de garantir que qui tracti dades 
relatives a persones físiques ho faci amb ple respecte dels drets fonamentals de les 
persones titulars d’aquestes dades. 
 
L’establiment d’una regulació clara i detallada dels fitxers que contenen dades de 
caràcter personal gestionats per l’Ajuntament implica que la informació que es 



 
  
 

 
  
transmet als ciutadans sigui més clara i entenedora. Així, s’acompleix la publicitat i 
transparència que pretén aconseguir la normativa en protecció de dades personals. 
 
Vista l’Ordenança reguladora que es presenta per a l’aprovació, i vist l’informe 
favorable emès per la tècnica d’administració general, es proposa al Ple l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
1.- Aprovar inicialment la Ordenança reguladora de la creació, supressió i modificació 
dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal corresponents a 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
2.- Que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l’art. 63 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: El punt que es porta a aprovació és de facto un simple 
tràmit administratiu dels més elementals, el nostre Grup no acaba d’entendre que es 
porti a debat al Ple, perquè el que es proposa és una obligació que s’ha de complir i 
punt, entenem que amb un simple Decret d’Alcaldia i donar-ne compte al Ple hauria de 
ser suficient. 
 
El que si hauria de contenir una Ordenança de Protecció de Dades és tot el protocol 
de tractament de les dades, començant per la taxonomia dels fitxers (el que es porta 
ara) i seguint per tot el procés, tractament, mesures de seguretat, documents de 
confidencialitat, traçabilitat de les dades, etc. recollits en el Llibre de Seguretat d’obligat 
compliment i que segons ens informen a les CCII està a mig fer. 
 
Si se sotmet a la decisió del Ple, hauria de ser el paquet sencer, de la mateixa manera 
que es porten a votació els plans d’emergències, protocols d’absentisme, etc. i no 
només una part. 
 
Per les raons expressades, el BLOC MUNICIPAL s’abstindrà en la votació. 
 
El regidor  Sr. Lópe, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el 
que segueix:  Per dotar d’eficàcia el dret a la protecció de les nostres dades personals, 
consistent en la possibilitat que té tota persona de controlar la informació que fa 
referència a la seva vida, cal establir mecanismes que ajudin a exercir aquest control 
sobre les dades. 
  
Un d’aquests mecanismes l’estableix la LOPD (la Llei orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal), que obliga les administracions públiques a crear, modificar i 
suprimir els fitxers de dades personals mitjançant una disposició de caràcter general, 
que s’ha de publicar al diari o butlletí oficial que correspongui. 
  



 
  
 

 
  
Aquesta obligació reforça la transparència dels tractaments de dades personals que fan 
les administracions i afavoreix la garantia del dret a la protecció de dades dels 
ciutadans que en són titulars. 
  
Des d’ICV creiem que aquesta Ordenança que avui es porta a Ple és una bona eina per 
afavorir la sistematització i la claredat dels tractaments realitzats, i per fer-los més 
entenedors. Estem convençuts, que com millor es coneguin aquests tractaments, més 
fàcilment podran els vilatans exercir el seu dret a la protecció de les seves dades 
personals. 
  
És evident que hi votarem a favor, tot i que tal com vam expressar a la comissió 
informativa prèvia al Ple, a banda d’aquesta disposició de caràcter general, pensem que 
és molt important que el pas següent sigui el de reglamentar com desenvolupar l’ús de 
les diferents bases de dades. Des del nostre grup, hem portat al Ple temes com la 
publicació al registre d’entrades i sortides de dades de persones que demanen ajuts 
socials, o la publicació de dades personals en els llistats de selecció de personal… i 
pensem que també anirà bé unificar criteris en tots aquests aspectes. El fet que se’ns 
clarifiqués que ja s’hi estava treballant, creiem que també és molt important. 

 
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 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 
 
 4.- Aprovar la creació de la Xarxa Municipal d’Atenció a la Infància, 
Adolescència i Família. La regidora Sra. Real dóna compte d’aquesta proposta 
d’acord:  
 
Atès que la Regidoria de Serveis Socials proposa l’aprovació d’un protocol d’actuació 
per a l’atenció de situacions de risc social en matèria d’infància i adolescència al 
municipi d’Arenys de Mar, protocol que ha estat convingut i acceptat per tots els agents 
implicats en aquest tipus de situacions. 
 
Atès que l’Ajuntament ja es va adherir al projecte comarcal de creació d’una Xarxa 
d’Infància,  Adolescència i Família per tal de donar a la població del Maresme una 
atenció de qualitat, potenciant el treball en xarxa de les institucions que tenen com a 
objectiu el benestar de la infància, adolescència i de la família, amb l’objectiu d’implantar 
i consolidar aquesta xarxa des de l’àmbit municipal, cal implicar els diferents serveis que 
intervenen en l’atenció dels menors i llurs famílies. 
 
Vist el document del text que es presenta per a l’aprovació, es proposa al Ple l’adopció 
del següent 
 



 
  
 

 
  
ACORD: 
 
Aprovar el protocol adjunt de creació de la Xarxa Municipal d’Infància,  Adolescència i 
Família (XIAF) d’Arenys de Mar, el text del qual s’adjunta a la present resolució, i 
procedir a trametre’l a tots els agents implicats. 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: Als documents que obren dins l’expedient s’inclou un 
informe que justifica de forma genèrica la idoneïtat de disposar d’aquesta xarxa, que no 
és altra cosa que la coordinació entre els diferents serveis participants en aquest àmbit 
i que actualment ja es coordinen. 
No entenem exactament què aporta de nou aquesta proposta i de quina manera 
contribueix a millorar les necessitats reals de la nostra vila. La lògica corrent ens fa 
pensar que per millorar alguna cosa, primer hauríem de tenir un diagnòstic de la 
situació actual que ens marqui el que funciona bé i les mancances efectives, però 
aquest diagnòstic no hi és. 
Per tant, som incapaços d’avaluar si aquest instrument servirà o no per solucionar les 
mancances actuals o, en tot cas, pot acabar incrementant la càrrega de feina 
burocràtica en detriment de la prestació dels serveis, no seria el primer cop que passa. 
No estem pas en contra d’una millor coordinació, per descomptat, però tenim molts 
dubtes de si el que es proposa serà eficaç per millorar les mancances actuals que no 
estan prou definides o pot complicar encara més el procés, la qual cosa seria 
especialment inoportuna. 
 
Per les raons exposades, el nostre grup s’abstindrà.   
 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix:  El grup municipal d’ICV votarem a favor d’aquesta proposta. I ho farem 
per diferents motius. En primer lloc creiem que el treball en xarxa és positiu a tots 
nivells, però sobretot en el tema que ens ocupa com és el dels infants, adolescents i 
famílies en risc social ja que és un tema prou sensible, que implica diferents serveis i 
professionals i que per tant és bàsic fer un treball coordinat.  

En segon lloc, tot i que ara del que es tracta és d’aprovar la redacció d’aquest protocol 
d’actuació per a l’atenció de situacions de risc en matèria d’infància i adolescència, ens 
consta que ja fa temps que s’està actuant de forma eficient quan el cas ho requereix, i 
que ja hi ha protocols específics que funcionen, com per exemple el del maltractament 
infantil o l’absentisme escolar. 

Però si fem una mica de memòria, la XIAF (Xarxa Infància, Adolescència i Família) es va 
crear a través del Consell Comarcal del Maresme al novembre del 2008, i en la 
redacció del seu projecte ja recollia la formació de les plataformes municipals en el seu 
3r nivell, i en aquest mateix projecte es preveia la creació d’aquestes plataformes a 
principis del 2009. Des de llavors diferents municipis del nostre entorn les han anat 
creant, i sobta que en el nostre cas no s’hagi materialitzat fins ara. De tota manera,  
celebrem que Arenys de Mar ara també el pugui materialitzar. 



 
  
 

 
  
Finalment voldríem animar a la resta de l’equip de govern a treballar en xarxa amb qui 
calgui, ja que de ben segur tots hi sortirem guanyant. 

Per tot l’exposat, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. 

 El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Sobre aquest punt, sens dubte ens sembla interessant que 
s’aprovi. Per què? Bé, primer de tot perquè tot allò que especifiqui i aclareixi els 
recursos de què disposa l’administració local, així com els itineraris a seguir en cas 
d’actuació, doncs millor que millor. I també, perquè pel simple fet d’inventariar què 
tenim, què funciona, i què podem millorar, de tot plegat en podem evidenciar certes 
mancances que de ben segur es poden corregir.  

Tenir un protocol escrit ens permet actuar metodològicament, i així, si hi ha canvi 
d’algun dels interlocutors de la xarxa que el coordina, el recurs no se’n ressent. D’altra 
banda, valorem molt positivament que no partim de zero. Els interlocutors implicats 
han rebut formació i, de fet, amb la informació de què disposem, el servei està ben 
valorat, atès que avui aprovem el protocol, però a nivell educatiu, ja fa temps que 
funciona. 

I un altre aspecte que per nosaltres és important és el fet que tot allò que té a veure 
amb les persones i les seves necessitats, com pot ser Serveis Socials, com més a prop 
de l’usuari sigui gestionat el recurs, millor que millor. Diguem-ne, per tant, que estem 
remant en contra de LRSAL, la llei del govern espanyol, que darrere d’una falsa 
màscara de la racionalització dels recursos públics, el que vol fer és fer-nos més 
dependents, més lligats de peus i mans i, en el cas que ens ocupa en aquest punt, el que 
vol fer és suprimir dels ajuntaments alguns serveis a les persones i desertitzar, per no 
dir eliminar, els serveis públics. 

Per tant, benvingut el protocol perquè serveixi per millorar i per incorporar nous 
interlocutors en una taula comuna de coordinació i xarxa per atendre aquest sector 
social, que per ser passiu, és a qui més afecta la situació de greu crisi que estem vivint. 

Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP serà favorable a l’aprovació d’aquest punt. 
 
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 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 
 
5.- Desestimar les reclamacions presentades i aprovar el pressupost general 
per a l’exercici del 2015. El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta 
proposta d’acord:  
 
Resum dels fets 



 
  
 

 
  
 
El Ple de l’Ajuntament en data 23 de desembre de 2014 aprovà inicialment el 
pressupost general per a l’exercici 2015, la plantilla i els annexos de personal i també la 
modificació de la relació de llocs de treball. 
 
De conformitat amb el que preveu a l’article 169.1 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, 
l’esmentat acord d’aprovació inicial va romandre en exposició pública per tal que les 
persones interessades el poguessin examinar i presentar-hi, si esqueia, reclamacions. 
 
L’anunci d’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 29 de desembre de 2014. 
 
Prèviament, la corporació va convocar la mesa general el dia 16 de desembre de 2014 
per tractar de les diverses propostes de modificacions de plantilla i RLT, sense que la 
mesa presentés cap contraproposta, ni al·legació fins al tràmit d’informació pública del 
pressupost, plantilla i RLT de 2015. 
 
Dins el període d’exposició pública s’han presentat les següents reclamacions al 
pressupost municipal, els annexos de personal, la plantilla i relació de llocs de treball de 
l’any 2015: 
 
A) Al·legacions dels sindicats CCOO I UGT, de data 16 de gener de 2015, registre 
d’entrada 382, que es resumeixen tot seguit: 

 
- Que no s’ha respectat el que preveu l’art 37.1 apartats b), c) i m) de la Llei 7/2007 de 
12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, atès que no ha existit 
negociació prèvia en la determinació del complement de destinació, sistema de 
classificació, sistema d’ingrés dels nous llocs de treball creats en la RLT 2015; i que, en 
definitiva, l’aprovació de la plantilla i el quadre de retribucions s’ha fet de forma 
unilateral per la corporació.  
 
- Que no s’ha respectat l’article 43.1 del Conveni vigent, pel qual s’atorga als 
representants sindicals la competències per negociar la classificació dels llocs i els 
sistemes d’ingrés, provisió i promoció professional dels funcionaris i laborals.  
 
 -Que no s’admet el criteri que es tracti de potestats d’organització de la corporació 
perquè afecten les condicions de treball, no essent aplicable l’excepció de l’art 37.2 de 
l’EBEP. 
 
-Que continuen existint diferències retributives entre personal funcionari i laboral, 
entre treballadors del mateix grup, quant a la carrera professional i en la percepció de 
complements salarials, i que és necessària una anàlisi i planificació rigorosa de tota la 
plantilla i RLT. 
 



 
  
 

 
  
-Que es troben legitimats per la present impugnació d’acord amb el que disposa 
l’article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
-Que pel que s’ha exposat anteriorment, sol·liciten la resolució de les causes de 
nul·litat apreciades. 
 
B) Al·legacions presentades pel funcionari Sr. Manuel  De Quero Cabeza per burofax  
de 17 de gener 2015, registre d’entrada núm. 408, que es resumeixen tot seguit: 

 
-Que es modifiqui el pressupost de 2015, la plantilla i tots els annexos de personal, en 
el sentit d’incorporar la classificació del lloc d’encarregat de la Brigada com a grup C1 i 
assignar-li el nivell de CD 22 o subsidiàriament el 20, com s’ha fet en altres casos. 
 
- Que es consigni pressupostàriament el lloc de treball com el corresponent al grup 
C1, nivell CD 20/22 i les retribucions assignades a la valoració de lloc aprovades al 
2011, ateses les funcions assignades i la responsabilitat del lloc 
 
- Que es consigni la quantia resultant de les diferències entre l’aplicació del salari 
percebut des d’abril 2012 fins a 31 de desembre de 2014 i el que correspondria amb 
l’aplicació de la retribució de la valoració del lloc de treball aprovada a 2011, que era la 
d’aplicació en produir-se la seva  reincorporació. 
 
Sobre això, cal tenir en compte, d’acord amb l’informe de la cap de RRHH de 20 de 
gener de 2015, els següents antecedents: 
 
Que dels antecedents documentals que consten als arxius municipals es constata que la 
classificació i retribucions assignades al lloc de treball ocupat pel funcionari Sr. Manuel 
de Quero com a encarregat de Brigada s’ajusten a allò que preveuen tant la relació de 
llocs de treball aprovada en sessió del Ple municipal de data 24 de gener de 2001 com 
les relacions de llocs de treball posteriors i que no ha variat el contingut. 
 
 Que la posterior valoració de llocs de treball aprovada el 27 d’abril de 2011, i les 
seves millores, no es poden aplicar en restar suspesa per motius pressupostaris i de 
necessitat de contenció de la despesa pública. 
 
Que els Decrets d’Alcaldia de dates 13/04/2012 -de reingrés a aquest Ajuntament-, de 
19/11/2013 –d’adscripció provisional al Servei de Recursos Humans-, i de 25/06/2014 –
d’assignació al lloc de treball d’encarregat de les Brigades municipals-, són decrets, tots 
ells ferms, per haver estat consentits per l’interessat. 
 
Que tanmateix consta que el Sr. Manuel de Quero no formulà cap mena de recurs 
contra la relació de llocs de treball aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de data 
24 de gener de 2001 ni contra cap de les aprovades amb posterioritat a aquesta data, 
 



 
  
 

 
  
Que, finalment cal assenyalar que l’Administració ha d’actuar de conformitat amb la 
normativa, amb submissió plena a la llei i al dret (art. 1 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, 
EBEP i art 103 CE), i que no pot prosperar la seva al·legació relativa al fet que 
existeixen altres antecedents. 
 
Fonaments de dret i consideracions jurídiques 
 
1. Legitimació activa. 
 
L’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals determina que tenen consideració 
d’interessats als efectes de reclamacions contra l’aprovació inicial del pressupost: 
 

a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local. 
b) Els que en resultin directament afectats, encara que no habitin en el territori de 

l’entitat local. 
c) Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i altres entitats 

legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i 
veïnals, quan actuïn en defensa dels que li són propis. 

 
S’ha de considerar el Sr. Manuel de Quero Cabeza i els sindicats CCOO I UGT com a 
interessats ja que és d’aplicació el supòsit que preveu l’article 170.1.b) i c) 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. 
 
2. Reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació de la plantilla, annexos de 
personal i relació de llocs. 
 
L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en el mateix sentit 
l’art. 283 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la LMRLC, i 
els art. 25 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal al servei de les entitats locals, estableixen que correspon a cada 
corporació local aprovar anualment, per mitjà del pressupost, la plantilla de personal, la 
qual haurà de comprendre totes les places reservades als funcionaris de carrera, 
personal laboral i eventual. 
 
El mateix article 90 de la Llei 7/1985 estableix que “las plantillas deberán responder a 
los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la 
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los 
límites que se fijen con carácter general”.  
 
L’art 27 del Decret 214/1990 també disposa que la plantilla es pot modificar per 
l’establiment de nous serveis o per  ampliar, suprimir o millorar els existents. 
 



 
  
 

 
  
La relació de llocs de treball s’ha de tramitar de conformitat amb el que estableixen els 
art. 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de personal de les entitats locals de Catalunya, i l’art. 74 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril. 
 
L’assignació del complement de destinació o nivell i les seves modificacions, l’estableix 
la RLLT (art. 166 del Decret 214/1990), i és competència del Ple la seva aprovació (art. 
22.2.i de la Llei 7/1985, art 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003), atenent als criteris de 
l’art.167 del Decret 214/90. 
 
De conformitat amb el que estableix l’art 20 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 2015, les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2014, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, 
tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat. La massa salarial del 
personal laboral tampoc no podrà incrementar-se. No obstant això, l’apartat setè 
d’aquest art. 20 determina que les limitacions retributives ho són sense perjudici de les 
adequacions singulars i excepcionals que resultin imprescindibles per al contingut del 
lloc de treball, per a la variació d’efectius o pel grau de consecució d’objectius que s’hi 
fixen. 
 
S’ha de procedir a donar el tràmit d’informació/negociació de la modificació de la 
plantilla i de la RLT a l’Intercomitè i representants sindicals més representatius, CCOO 
i UGT (art. 37.4 i concordants Llei 7/2007, de 12 d’abril, EBEP en relació a l’art. 43.1 
del vigent conveni).  
 
3. Reclamacions presentades contra el pressupost general: 
 
L’article 170. 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals estableix els únics motius de reclamació 
que es poden presentar contra el pressupost inicialment aprovat: 

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix la 
pròpia Llei reguladora de les hisendes locals. 

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat 
local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són 
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les 
quals estigui previst. 

 
El procediment d’aprovació definitiva i entrada en vigor dels pressupostos municipals, 
està regulat a l’article 169 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 

 
Un cop aprovats inicialment els pressupostos, s’han de sotmetre a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició pública al 



 
  
 

 
  
tauler d’anuncis de la corporació i publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-los i formular reclamacions, 
que si es produeixen han de ser resoltes pel Ple de la corporació dins el termini d’un 
mes. 

 
El pressupost general, definitivament aprovat, s’ha de publicar en la forma prevista a 
l’article 169.3 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora d’hisendes locals, i entrarà en vigor un cop publicat en la forma 
indicada. 
 
Proposta de resolució de les reclamacions presentades pels sindicats CCOO i UGT. 
 
1.- En relació que no s’ha procedit a la negociació que preveu l’article 37.1 apartats b) 
c) i m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i que no 
s’ha respectat l’art. 43 del conveni vigent atès que no ha existit negociació prèvia en la 
determinació del complement de destinació, sistema de classificació i sistema 
d’ingrés/promoció i provisió dels llocs de treball nous creats en la RLT 2015, i que en 
definitiva l’aprovació de la plantilla i el quadre de retribucions s’ha fet de forma 
unilateral per la corporació; no pot prosperar atès que: 
 

1.1.- Les propostes foren sotmeses a la mesa general de negociació el dia 16 de 
desembre de 2014, sense que els diferents representants sindicals presentessin cap 
informe ni fessin cap al·legació posteriorment, fins al dia 16 de gener de 2015.  
 
1.2.- D’altra banda, el complement de destinació és el mateix que correspon a llocs 
similars reservats a la subescala d’administratius i auxiliars de la vigent relació i en 
qualsevol cas ja estava previst que la retribució final se supeditava al resultat de la 
valoració que per a aquests nous llocs de treball s’ha de convocar. 
 
1.3.- La classificació de les escales i subescales d’administració general dels 
funcionaris d’Administració local venen determinades per llei, com també el 
sistema de concurs com a sistema normal de provisió de llocs (art. 167 i següents 
del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el tex refós de regim local, i en 
el mateix sentit els art. 37 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; i pel que fa al 
concurs art. 112 i següents del D 214/90); per tant, no són objecte de negociació. 
 
1.4.- La norma obliga a negociar els criteris generals per elaborar els plans i 
instruments de planificació de recursos humans però no el contingut específic i 
canvis organitzatius de la plantilla i la relació de llocs de treball. Això queda exclòs 
de la negociació en virtut del que disposa l’article 37.2 a) de l´EBEP, en entrar dins 
les potestats d’autoorganització. 

 
2.-Respecte a les seves manifestacions relatives al fet que continuen existint diferències 
retributives entre personal funcionari i laboral, també entre treballadors del mateix 



 
  
 

 
  
grup, així com en la percepció de complements salarials i en la carrera professional i 
que és necessària una anàlisi i planificació rigorosa de tota la plantilla i RLT, cal 
recordar que la normativa actual d’estabilitat pressupostària i la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat de 2015 en el seus articles 20 i concordants determinen que no és 
possible l’increment de forma generalitzada de les retribucions del personal laboral i 
funcionari del sector públic, i en aquest no es pot incrementar la massa salarial. 
Únicament són admissibles els canvis excepcionals i singulars que resultin de les 
adequacions retributives imprescindibles per a la variació en el contingut dels llocs, la 
variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o el grau d’assoliment dels 
objectius fixats (art 20.setè LGPE). En qualsevol cas aquestes adaptacions haurien de 
ser motivades i valorades prèviament, i recordar que l’acord de Ple d’abril de 2011, 
d’aprovació de valoració de llocs de treball, determina literalment “que es deixa en 
suspens els seus efectes retributius en el benentès que la seva aplicació gradual restarà 
supeditada a la legalitat vigent i a les disponibilitats econòmiques i financeres”. 
 
D’altra banda, no es pot oblidar que s’ha de prioritzar el finançament dels serveis 
essencials i d’especial incidència en aquest municipi. S’ha de palesar que l’aprovació del 
pressupost constitueix un acte solemne on queda recollida en el moment d’aprovar-lo 
la voluntat dels electes que conformen el Ple i que aquesta voluntat s’ha manifestat 
tenint en compte les necessitats organitzatives i de prestació de serveis en dotar les 
diferents aplicacions pressupostàries. 
 
3.- En relació que es troben legitimats per la present impugnació d’acord amb el que 
disposa l’article 170.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’accepta la 
legitimitat de conformitat amb la normativa esmentada. 
 
-En relació que pels defectes detectats sol·liciten la solució de les causes de nul·litat 
apreciades, es desestima la invocació de la causa de l’article 170.2.a) del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals, per haver-se seguit en el procediment d’elaboració i publicitat del 
pressupost general que estableixen els articles 168 i 169 d’aquest text legal per la qual 
cosa no s’ha conculcat el dret dels recurrents i a aquests efectes es donen per 
reproduïts els arguments per desestimar les pretensions abans explicitades. 
 
Per acceptar la seva reclamació en base a l’article 170.2.b) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, caldria que acreditessin l’existència d’obligacions exigibles, 
obligacions que haurien de concretar-se en documents fefaents que no aporten. 
 
Proposta de resolució de les al·legacions presentades pel Sr. Manuel de Quero Cabeza 
 
La petició del Sr. Manuel de Quero Cabeza contra l’aprovació inicial del pressupost 
2015, la plantilla i tots els seus annexos, en el sentit que s’incrementi el complement de 
destinació i específic d’acord amb el previst a la valoració de llocs de treball aprovada 
el 27 d’abril de 2011, han de ser desestimades atès que la valoració de llocs de treball 
aprovada pel Ple el 24 de gener de 2001 i les relacions de lloc de treball d’aquest 



 
  
 

 
  
Ajuntament posteriors no han estat impugnades, i, per tant, són actes ferms i 
consentits, així com els diferents decrets d’adscripció als diversos llocs que s’han 
esmentat, en el benentès que aquesta desestimació restarà supeditada al que resulti de 
la posterior valoració del lloc en el context de la normativa pressupostària actual. 
 
Respecte a la seva al·legació que no s’ha procedit a aplicar la valoració de llocs de 
treball aprovada pel Ple el mes d’abril de 2011 i no s’ha fet la corresponent reserva 
econòmica en previsió de l’aplicació d’aquesta VLLT; també ha de ser desestimada ja 
que l’acord de Ple d’abril de 2011, d’aprovació de valoració de llocs de treball, 
determina literalment “que es deixa en suspens els seus efectes retributius en el 
benentès que la seva aplicació gradual restarà supeditada a la legalitat vigent i a les 
disponibilitats econòmiques i financeres”. 
 
En relació amb les causes d’impugnació del pressupost que preveu l’article 170.2 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i tenint en compte els motius al·legats a la 
seva reclamació, hem de dir que l’única que podria en teoria tenir-se en compte és la 
prevista a la lletra b) “per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions 
exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim” 
 
Aquest apartat posa com a condició sine qua non, per poder impugnar el pressupost, 
l’omissió, per part de l’Ajuntament, del crèdit necessari per al compliment 
d’obligacions exigibles a l’entitat local, situació aquesta que no es dóna perquè el Sr. 
Manel de Quero no pot argumentar, per fonamentar la seva reclamació, l’existència 
d’obligacions exigibles; obligacions que haurien de concretar-se en documents fefaents.  

 
Vist l’informe de la cap de RRHH i Organització de data 20 de gener de 2015 i 
l’informe dIintervenció de data 20 de gener de 2015. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
1.- Desestimar les reclamacions presentades pels sindicats CCOO i UGT (registre 
d’entrada de data 16 de gener de 2015, núm. 382), així com les presentades pel 
funcionari Sr. Manuel De Quero Cabeza contra l’aprovació inicial del pressupost 
general per a l’any 2015, la plantilla de personal i la  relació de llocs de treball, aprovats 
per acords del Ple de l’Ajuntament de data 23 de desembre de 2014. 
 
2.- Aprovar definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per 
a l’any 2015 per un import consolidat de 17.125.294,30 euros, i en el qual s’integren els 
pressupostos de la mateixa entitat per import de 17.064.504,30 euros i les previsions 
de despeses i ingressos de l’EPE Ràdio Arenys per import de 343.250,00 euros d’acord 
amb la documentació annexa, i integrat per la següent documentació: 
 

• Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 



 
  
 

 
  

• Estats de Previsió de despeses i ingressos de l’Entitat Pública Empresarial Ràdio 
Arenys. 

• Bases d’Execució del Pressupost 
• Documentació Complementària: 

o Memòria explicativa del contingut del pressupost i de les principals 
modificacions en relació amb el pressupost del 2014 

o Annex de Personal. 
o Annex d’Inversions 
o Informe econòmic-financer 
o Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de 

l’exercici corrent. 
• Annexos: 

o Programa Anual d’actuació, inversions i finançament de l’Entitat Pública 
Empresarial Ràdio Arenys. 

o Estat de consolidació del pressupost de l’Ajuntament amb el de l’Entitat 
Pública Empresarial Ràdio Arenys. 

o Estat de previsió de moviments i situació del deute. 
• Documentació relativa a la verificació de la situació financera, compliment 

d’objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera (Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). 

 
3.- Aprovar definitivament la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i de l’EPE Ràdio Arenys, per a l’any 2015. 
 
4.- Notificar el present acord als reclamants. 
 
5.- Publicar el Pressupost general per a l’any 2015, resumit per capítols, al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar íntegrament la 
plantilla del personal de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball per a l’any 2015 al 
BOP, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: Llegint les reclamacions presentades per un treballador 
municipal i pel sindicat CCOO s’aprecien versions contradictòries respecte al 
compliment dels procediments formals en les negociacions col·lectives. Sobre aquest 
aspecte el BLOC no es pot pronunciar perquè no ha estat present en aquestes 
reunions. Entén, en conseqüència, que si els autors de les reclamacions persisteixen en 
els seus arguments, hauran de recórrer als corresponents òrgans d’arbitratge per tal 
d’esclarir els fets i situar correctament els drets i deures de cadascuna de les parts. 
Dit això, el nucli de les reclamacions torna a situar-se en l’aplicació de les valoracions 
dels llocs de treball, l’Ajuntament va aprovar aquestes valoracions al Ple d’abril de 2011 
i determina literalment “que es deixa en suspens els seus efectes retributius en el 
benentès que la seva aplicació gradual restarà supeditada a la legalitat vigent i a les 
disponibilitats econòmiques i financeres”. Tanmateix, la present resolució de 



 
  
 

 
  
l’Ajuntament a les reclamacions insisteix en l’argument “cal recordar que la normativa 
actual d’estabilitat pressupostària i la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2015 
en el seus articles 20 i concordants determinen que no és possible l’increment de 
forma generalitzada de les retribucions del personal laboral i funcionari del sector 
públic, i en aquest no es pot incrementar la massa salarial.” 
 
El BLOC Municipal ja ha manifestat en diferents ocasions en aquest Ple que és possible 
i cal una racionalització de la plantilla, que ens faria guanyar eficiència alhora que aplicar 
les VVLLT sense incrementar la massa salarial. La manca de voluntat política en 
l’esmentat ajust cronifica i perpetua la no aplicació de les VVLLT. 
 
Cal recordar que el Capítol 1 (personal) s’emporta gairebé el 40% del Pressupost 
Municipal, es tracta doncs, d’una qüestió econòmicament molt rellevant. Cal recordar 
també que a començament de la legislatura es va encarregar un estudi que posava en 
relleu importants problemes en la motivació i l’eficàcia de l’organització, ambdues 
qüestions estan estretament vinculades. 
 
Des d’aleshores s’ha avançat molt poc en la resolució d’aquests problemes i la posició 
del Govern en la desestimació de les reclamacions contribueix a cronificar sine die un 
problema crucial. 
 
És per aquesta manca de voluntat política que el BLOC Municipal votarà en contra de 
desestimar les reclamacions.   
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: Com ja vam manifestar en el passat ple de pressupostos i 
d’aprovació de plantilla, des d’ERC considerem que la plantilla que avui s’aprova 
definitivament és completament injusta i no farà més que disgustar a tot el personal de 
la casa, que ja està prou maltractat com a conseqüència de les retallades que pateixen. 
La prova és que els treballadors municipals hi han presentat al·legacions. A ells, igual 
que als grups de l’oposició no se’ls ha tingut en compte a l’hora d’elaborar la plantilla. 
Se’ls convoca a una reunió tres hores abans de fer-la i el dia 16 de desembre, quan la 
plantilla ja està dada i beneïda, ja que es porta al ple de 5 dies després. Per la qual cosa 
és obvi que no s’ha donat als treballadors una informació que els pot afectar 
considerablement. Que no ens donin informació als grups de l’oposició és poc elegant, 
però, si més no, es pot entendre com una estratègia política, però que no es 
comparteixi la informació amb els treballadors municipals que són els que fan funcionar 
l’Ajuntament i els que executen les decisions polítiques, ja és més greu. Un any més 
aquesta plantilla no s'ha negociat, ni tan sols se n'ha parlat amb el Comitè i això és un 
error. No oblidem que l'Ajuntament, tot ell, hauria de ser un equip format per 
treballadors i polítics ja que tots estem al mateix vaixell. 
 
L’Ajuntament té ara mateix 196 treballadors, molts treballadors per fer que la casa 
funcioni, només cal motivar-los i fer-los sentir que són un equip. Ells tenen molta més 



 
  
 

 
  
experiència que nosaltres, i això és un gran valor que s’ha d’aprofitar i sobretot s’ha de 
poder asseure’s a intercanviar criteris, a escoltar, a reflexionar, perquè l’Ajuntament 
està format per persones que a la vegada formen un equip. Si el capità d’aquest equip 
està per sobre de la resta, i no els escolta i els menysprea, l’equip no funciona. L’època 
de les galeres romanes per fortuna ja l’hem superat.  
 
Curiosament, les al·legacions presentades pels treballadors municipals, per 
l’Intercomitè, són molt semblants a les que va fer aquest grup municipal. Quan tothom 
va en una direcció i només tu vas en contra, ho has de saber assumir i canviar de 
direcció per no estavellar-te, però també per no fer mal a ningú. Sembla que aquest 
govern no està disposat a rectificar.  
  
Ens va dir el govern al desembre que aquest mes de gener crearien una mesa especial 
per portar a terme una nova i enèsima valoració de llocs de treball. De moment 
desconeixem si ja ha estat convocada aquesta mesa, però si és així esperem que 
convoquin en temps i forma els treballadors i sobretot que se’ls escoltin, perquè si ho 
haguessin fet, segurament no hauria fet falta que aquests presentessin al·legacions i que 
el govern d’aquest Ajuntament les tombés.  
 

El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Tal com vam expressar en el Ple de 23 desembre respecte a 
la plantilla orgànica, quan es tanquen portes en fals i no es té en compte els 
treballadors i treballadores de la corporació, llavors el resultat és malestar i 
trencament de la comunicació entre l’equip de govern i la representació sindical dels 
treballadors. I aquest, sens dubte, no és el millor ambient de feina. Tot seguit farem 
una sèrie d’aportacions sobre la part del pressupost que es refereix a la plantilla 
orgànica, i deixarem de banda el bloc que feia referència al pressupost general, atès 
que avui debatem les al·legacions i que ja vam expressar en el ple de desembre la 
nostra oposició al pressupost general. 

Sobre la plantilla orgànica, sobta que un treballador per fer la feina ben feta –com si es 
pogués tenir en compte una altra opció!- doncs pugui tenir un complement de 
productivitat.  

Si fos així, que la CUP no ho preveiem, això voldria dir que també hi haurà mesures 
per qui faci la feina malament? Costa d’entendre, més d’explicar i encara més de 
defensar davant dels vilatans d’Arenys que qui treballa a la funció pública tingui un plus 
per fer la feina ben feta. Són figues d’un altre paner fer una nova valoració dels llocs de 
treball ja existents. I tot i no poder augmentar la massa salarial –ho diu l’informe de les 
al·legacions-, això no pot ser una excusa per no revisar les tasques que fa cada 
treballador o treballadora i clarificar si realment estan o no fent allò que els pertoca 
per la categoria que tenen assignada. Així, i amb la informació de què disposem, quasi 
un 90% de les persones que treballen a l’Ajuntament, amb la valoració de llocs de 
treball se’ls apujaria la categoria i el sou. 



 
  
 

 
  
Per tant, i recollint la proposta de l’Intercomitè de treballadors, com que no es pot 
assumir legalment una valoració de llocs de treball, el que ells proposen, i la CUP 
compartim i traslladem, és repartir els diners assignats a la productivitat, més de 
34.000 euros, i repartir-los entre tota la plantilla. Així, ens estalviaríem episodis poc 
clars d’assignació de productivitat a unes poques persones concretes.  

Amb aquestes al·legacions dels sindicats s’evidencia que altre cop es tanquen portes en 
fals i qui realment fa anar l’engranatge d’aquest Ajuntament, els seus treballadors, no 
se’ls ha tingut en compte. Per negociar amb els treballadors no calen propostes de 
voluntat sinó tècniques i amb fonament. I no ha estat així. 

A la CUP, tal com vam expressar en el Ple de desembre, ens hauria agradat poder 
votar-hi a favor, però per tot l’exposat sobre la plantilla orgànica, així com per com es 
gestionen els recursos econòmics en aspectes de territori i sostenibilitat, d’economia 
de proximitat, de cohesió social o de la part il·legítima del pressupost, per 
responsabilitat, el sentit del vot de la CUP serà desfavorable en aquest punt. 

 

La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Iniciativa votarà en contra de la proposta per a l'aprovació definitiva del 
pressupost 2015 de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i en conseqüència, de desestimar 
les reclamacions que s’hi ha presentat.  

Ho farem en coherència amb el vot contrari que ja vam emetre a l'aprovació inicial del 
Ple del passat 23 de desembre, però ho farem també en desacord amb la resolució 
denegatòria que l'Ajuntament ha emès pel que fa a les al·legacions presentades pels 
treballadors, perquè creiem que n'hi ha moltes que són justes, racionals, i que caldria 
haver escoltat, i perquè moltes d'elles són coincidents amb l'argumentari que aquest 
grup municipal d'Iniciativa va exposar al Ple esmentat pel que fa a la plantilla i a la 
relació dels llocs de treball.  

Volem concretar que basarem el nostre argumentari en el plec d'al·legacions presentat 
pels sindicats UGT i CCOO, entenent que és la representació de tot el col·lectiu de 
treballadors de l'Ajuntament, i no entrarem en la singularitat del treballador que les ha 
presentat a nivell individual.  

Ens reafirmem que els temes de personal, s'haurien de consensuar amb l'Intercomité 
de Treballadors d'aquest Ajuntament. Una vegada més se’ls va informar tard i 
malament. Des d'Iniciativa pensem que és bàsic que qualsevol aprovació, regularització 
o modificació de la plantilla, passi prèviament per la negociació i la participació dels 
treballadors de la casa, i no va ser d'aquesta manera.  

Quan vam conèixer la proposta de resolució del govern, com també l'informe de 
Recursos Humans on s'explicita que les propostes dels canvis produïts a la Relació dels 
llocs de treball 2015 van ser sotmeses a la mesa de negociació del dia 16 de de 
desembre de 2014, sense que els representants sindicals emetessin cap informe, vam 



 
  
 

 
  
demanar l'acte de la reunió i la convocatòria, i el que hem rebut és un trist correu 
electrònic del mateix dia 16 enviat des de Recursos Humans, emplaçant als 
representants dels treballadors (i en el cas de la Brigada al correu genèric 
d’administració) dues hores i 24' abans de la trobada amb un trist missatge que diu:  

«Benvolguts, 

D’acord amb les instruccions de la direcció, us convoquem a les 13 hores a la sala 
rodona per tal de fer-vos la propostes de plantilla i canvis rlt 2015.» 

Pensem que no són les maneres. Que les negociacions volen oficialitat, i temps, i rigor, 
i en aquest cas no va ser d'aquesta manera. Tampoc no hem rebut l'acta de l'esmentada 
reunió.  

No sabem tampoc si els canvis substancials a la proposta d'acord que van fer 1 hora 
abans d'iniciar el Ple del Pressupost i plantilla al Ple de desembre van ser comunicats al 
col·lectiu, com era el canvi d'adscripció de dos llocs de treball a la Policial Local, i la 
seva posterior marxa enrere, o la matisació del lloc de treball singular de cap de 
Serveis de la Brigada.  

Com també vam expressar al Ple de desembre en referència a la Plantilla, coincidim 
amb l'apreciació que fan els sindicats que s'aprova una relació de llocs de treball que 
novament oblida el conjunt dels treballadors. Que hi ha una valoració de llocs molt 
puntuals, però no una reclassificació i adequació del conjunt.  

Coincidim també que s'ha fet una modificació de la classificació de quatre llocs de 
treball de funcionaris, que com ja vam expressar, era al nostre entendre poc clara i no 
justificada.  

Per exemple, transformar una plaça d'administrativa vacant per jubilació, en una 
d'auxiliar administrativa és al nostre entendre un pas enrere, quan els darrers anys la 
tendència ha estat la de reconvertir les places d'auxiliar en administratives. Sembla una 
mesura més pensada per a les persones que ocupen els llocs de treball o serveis 
concrets, que no pas per millorar l'estructura de la casa.  

No vam trobar lògica la creació de dos llocs de treballs administratius adscrits a 
Recursos Humans, i dos llocs d'auxiliar adscrits a l'OAC, condicionats a una  
presumpta productivitat, que resta pendent de valoració. En aquell moment se’ns va 
expressar que es preveia consensuar la productivitat d'aquestes places com també la 
del cap de Serveis de la Brigada, aquest mes de gener amb el comitè negociador, i no 
tenim coneixement encara, que s'hagi fet d'aquesta manera.  

També vam dir i reiterem que la productivitat i els incentius previstos al pressupost 
sumant la del personal funcionari i laboral, girava entorn dels 50.000 euros, amb una 
previsió de balança entenem encarrilada a una prevalença del personal de certes àrees, 
per sobre d'altres, i el cos de funcionaris amb descompensació pel que fa al personal 
laboral. Creiem que cal repensar-ho i posar-ho de nou sobre la taula.  



 
  
 

 
  
Se'ns va dir al desembre, que no s'aplicarà fins que no hi hagi un reglament fet sobre 
això. I que es preveia que fos al mes de febrer que es negociés. A la Comissió 
Informativa de la setmana passada, se'ns va desmentir, però, aquesta apreciació de 
dates, i es va deixar aquest tema amb més ambigüitat.  

Des d'ICV pensem que les pautes que han de regir els criteris per aplicar la 
productivitat, han de ser al més objectius possibles, i que s'han de tractar amb el 
màxim de transparència. Creiem que han de ser objecte del màxim consens, no només 
per evitar discriminacions entre tot el personal, que, tal com s'ha previst, veurà que 
afecta la situació d'alguns treballadors, però no el conjunt del treballadors.  

En aquest sentit, el plec d'al·legacions dels sindicats CCOO i UGT constata la falta de 
criteris compartits i aplicats en igualtat de condicions per a tots els treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament, i es pregunta si existeix una anàlisi i una planificació 
rigoroses sobre tota la plantilla i la relació de llocs de treball.  

Mantenim que tots aquests temes han de ser objecte de consens, perquè és injust per 
a la resta de plantilla, que fa anys que esperen una valoració dels llocs de treball que va 
ser aprovada al mes d'abril del 2011, i que mai no arriba. Els treballadors també han 
vist com al llarg d'aquest període el nou govern va encarregar un nou organigrama i 
valoració, i que també ha quedat en suspens la seva aplicació.  

Com ja vam dir, la nostra proposta passaria per aprofitar aquests recursos existents 
sense augmentar la massa salarial, i fer-ne un repartiment proporcional pactat amb el 
Comitè i tots els grups de l'Ajuntament començant pels sous més baixos, i aplicant 
fórmules objectives. I en aquest sentit, ens posem a disposició del govern de nou, per 
treballar aquestes propostes.  

I ja per acabar destacar que creiem que es fa del tot imprescindible que tot allò que 
afecti el personal de l'Ajuntament, plantilla, relació de llocs de treball, creació de llocs 
nous, retribucions complementàries, incentius, promocions internes, convenis, 
productivitat... s'ha de negociar per força amb l'Intercomité de Treballadors, i en 
aquest cas, no ha comptat per res amb el seu parer. Incidim què cal millor 
predisposició per part del Govern a fer possible la participació dels representants dels 
treballadors en un tema tan important com és l'aprovació de la plantilla.  

Per tot el que hem exposat, en coherència amb el nostre vot contrari al Pressupost, i 
compartint bona part de les al·legacions presentades pels treballadors, tal com hem 
avançat, el nostre vot serà contrari a la proposta d'aprovació definitiva del pressupost i 
de desestimació de les al·legacions.  

 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: :   5 vots de CiU, 4 vots del PSC i 2 vots PP   
Vots en contra: 1 ERC, 3 vots d’ICV,  1 vot CUP  i 1 vot BLOC 
 



 
  
 

 
  
La regidora Sra. Balliu marxa de la sessió. 
  
 
6.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies. El tinent 
d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Mònica González Serra, interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el 
següent informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Les resolucions adoptades pel president de l’Entitat Local des del 15 d’octubre fins al  
31 de desembre de 2014 són els que es relacionen a continuació:  
 
1. Decret d’Alcaldia 1436/2014 de 27 d’octubre, quant a l’informe d’Intervenció 
101/2014 de 23 d’octubre sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
2. Decret d’Alcaldia 1478/2014 de 4 de novembre de 2014, quant a l’informe 
d’Intervenció 104/2014 de 31 d’octubre sobre l’aprovació de diverses relacions de 
factures.  
3. Decret d’Alcaldia 1542/2014 de 14 de novembre, quant a l’informe d’Intervenció 
110/2014 d’11 de novembre sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
4. Decret d’Alcaldia 1592/2014 de 25 de novembre, quant a l’informe d’Intervenció 
114/2014 de 21 de novembre sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
5. Decret d’Alcaldia 1652/2014 de 10 de desembre, quant a l’informe d’Intervenció 
117/2014 i 118/2014 de 3 i 4 de desembre sobre l’aprovació de diverses relacions de 
factures. 
6. Decret d’Alcaldia 1699/2014 de 18 de desembre, quant a l’informe d’Intervenció 
121/2014 de 3 de desembre sobre l’aprovació de diverses relacions de factures. 
7. Decret d’Alcaldia 1730/2014 de 29 de desembre quant a l’informe d’Intervenció  
8. Decret d’Alcaldia 1745/2014 de 31 de desembre, quant a l’informe d’Intervenció 
124/2014 de 30 de desembre sobre l’aprovació de diverses relacions de factures. 
 
  
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta 
literalment el que segueix: Hem tractat en altres Plens la casuística recurrent de les 
discrepàncies d’Intervenció a l’hora d’aprovar determinades factures, però el propòsit 
d’esmena no hi és. 
Aquest expedient consta d’una dotzena de pàgines i una lectura acurada ens permet fer 
dos grans grups de factures discrepants: un primer grup que correspon a factures que 
no són conformes amb alguns dels procediments previstos, però és anecdòtic o 
circumstancial per manca de formalitats administratives puntuals o perquè no 
compleixen els requisits de la circular interna d’Hisenda. El segon grup és el que es 
defineix com a factures que no han respectat els principis de publicitat i concurrència 



 
  
 

 
  
de la contractació pública per correspondre a serveis o subministraments que es 
repeteixen al llarg dels anys amb el mateix proveïdor. 
El primer grup es pot comprendre perquè les persones no som màquines i els 
processos burocràtics de l’Administració Local no són precisament àgils, però el segon 
grup és perfectament previsible i no entenem que es repeteixi aquesta situació 
anòmala ad infinitum, sense que se li doni solució, fet que constitueix resolució injusta 
en no respectar el principi de lliure concurrència. 
Fins a la data d’avui l’única resposta de l’equip de Govern a aquesta situació ha fet 
referència a les factures que no compleixen la circular interna d’Hisenda, però no 
tenim una resposta clara i detallada de tota la resta de casos que es repeteixen de 
forma recurrent i que no són pocs. 
Ja vàrem demanar amb anterioritat i ho reiterem en aquest Ple, un informe escrit de la 
justificació de cadascun dels casos que formen part del segon grup. Aquest informe no 
ens ha estat lliurat, cosa que diu molt poc de la transparència en la gestió municipal, 
potser hauran d’intervenir-hi instàncies superiors, esperem que no faci falta. 
 

La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: A Iniciativa no ens ha quedat clar, i per aquest motiu ho preguntem al 
Govern, l'informe d'Intervenció 122/2014 referent a la documentació justificativa de la 
subvenció nominativa atorgada per Decret d'Alcaldia de 18 de desembre de 2014, en 
concepte de neteja i conservació curativa del retaule barroc de l'església d'Arenys per 
un import de 26.595'13 euros.  

Al mes de juny, se'ns va explicar el conveni que havien signat, Ajuntament, Parròquia i 
Generalitat de Catalunya per a la conservació del retaule, i que el pagament es faria a 
tres bandes. Es va habilitar una modificació de crèdit, atès que la subvenció nominativa 
que figurava al pressupost era de 6.000 euros, consignada amb aquesta finalitat però 
que no concorda amb aquesta quantitat.  

Per aquest motiu ens agradarà aclarir si aquesta subvenció nominativa atorgada per 
Decret el passat desembre, no hauria d'haver passat també per l'aprovació del Ple 
municipal. Com també ens agradaria aclarir si aquest total és el que ha de pagar 
l'Ajuntament o és un avançament de la despesa d'Ajuntament i Parròquia.  

 
 
7.- Donar compte del Decret núm. 23/2015 
 
L’alcalde dóna compte del Decret següent: 
 
“Vist que, per Decret d’Alcaldia de 15 de gener de 2013, la  Sra. M. Rosa Dias Caballé 
va ser nomenada personal eventual d’aquest Ajuntament, com a secretaria d’Alcaldia 
amb efectes de 16 de gener de 2013. 
 
Atès que  l’art. 304.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i també l’art. 104.2 de la 



 
  
 

 
  
Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases del règim local determinen que el nomenament i la 
separació del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 
 
És per tot això que,fent ús de les facultats que em confereix la legislació vigent. 
 
Resolc: 
 
1.- Cessar la Sra. M. Rosa Dias Caballé, amb DNI 37.692.214K, com a personal 
eventual d’aquest Ajuntament, adscrita al lloc de treball de  secretària d’Alcaldia, amb 
data d’efectes 19 de gener de 2015. 
 
2.- Publicar aquesta resolució al BOP.  
 
3.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple, als efectes legals escaients.” 
 
 
8.- Precs i preguntes 
 
8.1 PRECS BLOC 
 
1.- Arran dels actes vandàlics la nit de Naps al camp d’un pagès local, el nostre Grup va 
demanar una reunió amb la Policia Local per tractar possibles solucions per als actes 
incívics que es produeixen de manera recurrent en aquesta data. No hem obtingut una 
resposta concreta, per la qual cosa insistim a concretar data per tractar aquest 
assumpte.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon que agraeix el prec i que quan tingui 
disponibilitat a la seva agenda ho podran portar a terme. 
 
La regidora Sra. Mir llegeix la carta d’una ciutadana sobre el tema de la nit de Naps i 
Cols. 
 
“Bona tarda, 
 
Primer de tot volia agrair a la Susanna que accedís a llegir aquestes línies en nom meu i 
com no a tots vosaltres per escoltar-la i intentar entendre’m. 
 
Com ja sabeu al nostre poble la nit de Reis és més que això, és la tradicional nit de 
Naps i Cols, en què el jovent del nostre poble penja al balcó del seu estimat o estimada 
una d’aquestes verdures acompanyades d’un poema picant. 
 
Ara bé, en algun lloc diu que aquestes verdures s’hagin de robar? Al meu parer no, al 
vostre suposo que tampoc. 
 



 
  
 

 
  
Fa 12 anys que em dedico a la pagesia, 12 anys creuant els dits perquè aquesta nit tan 
esperada per alguns i tan temuda per mi, no arribi a passar el que descriuré a 
continuació. 
 
Cada matí de reis, després d’obrir els regals amb els meus tres fills agafo el cotxe i 
m’acosto fins l’hort a mirar que tot sigui al seu lloc i sempre m’he sentit afortunada en 
no haver sigut jo qui a patit cap destrossa ni robatori típic d’aquesta nit,  però aquest 
any va ser diferent... A 300 metres de l’hort vaig començar a trobar-me cols trinxades 
pel rial, vaig haver de parar el cotxe per posar-me les mans al cap, ja que sabia 
perfectament que eren les meves cols ja que no tenim cap més horta pel voltant, en 
aquell moment no us podeu imaginar la ràbia i impotència que vaig sentir. Al cap d’uns 
minuts s’hi va afegir la preocupació per saber com estaria l’hort, com estarien les 
meves cols... Vaig arrencar el cotxe i vaig seguir rial amunt i trobava a cada certs 
metres més i més cols trinxades pel camí. El rial se’m va fer llarg, etern, pensava que 
no hi arribaria mai i en arribar-hi les meves sospites s’havien fet realitat, les cols que 
estaven a punt de collir no hi eren, només hi havia el plàstic negre del terra buit, sense 
cap col i a més trinxat i el sistema de reg arrencat. En aquell moment només em 
quedava el consol de poder comptar els buits, les cols que faltaven i que fossin les 
menys possibles, em vaig posar a contar, 20 forats buits el primer dia, el segon dia la 
xifra va arribar a 50, 50 cols que d’un dia per altre havien desaparegut... 
 
Així, doncs, que amb dos dies em vaig trobar que dues colles de noies van entrar al 
meu hort, van arrencar diverses cols i un cop arrencades es van dedicar a fer-les malbé 
rial avall... 
 
Aquests fets vaig decidir denunciar-los via facebook per intentar crear consciència que 
el fet d’anar a robar cols, a part de ser un delicte, han d’entrendre que és la meva font 
d’ingressos diari i el pa de cada dia dels meus fills, aquesta denúncia va arribar a 
aquestes noies però no vaig rebre la resposta que esperava... em van deixar una carta a 
l’endemà a la botiga dient-me que l’any que bé tornarien....!! 
 
NAPS I COLS 2015! 
Hola sóc pagès. 
Ahir molt indignat et vam deixar però una disculpa et volem donar. Una mica t’has 
passat amb el comentari que has posat. Són tradicions que s’han de seguir amb alegria i 
sense patir. L’any que bé tornarem i una recompensa et donarem no t’ho prenguis 
malament que som noies innocents que ens ho volem passar d’allò més bé. 
El karma ens ho tornarà perquè els Reis molt carbó ens portaran. 
No volíem fer mal, ho tindrem en compte per al pròxim any! 
 
Ara és quan demano la vostra ajuda, crec que esperar-les a l’hort amb una escopeta 
carregada amb cartutxos de sal com es feia antigament no és el que toca. Crec que 
aquesta nit no tinc per què passar-la patint a casa o bé dormint a l’hort, s’ha de fer 
alguna cosa sobre aixìo i s’ha de fer ja! 
  



 
  
 

 
  
Què es pot fer? Doncs és ben fàcil, des de l’Ajuntament s’ha de fer entendre al jovent  
que les cols i els naps no es roben, o es compren o es negocia amb el pagès un preu 
just. Fer-los entendre que darrere aquestes cols i naps hi ha una família que intenta 
tirar endavant i costa molt guanyar-se la vida al camp, per què us penseu que cada cop 
hi ha menys pagesos? I, és clar, demanaria més presència policial a les hortes. Amb 
l’esforç de tots és possible! 
 
Amb aquestes línies us he volgut fer arribar el meu rebuig als fets ocorreguts la nit del 
4 al 5 i la nit del 5 al 6, espero que sigueu conscients que heu de ser vosaltres des de 
l’Ajuntament els qui heu de prendre alguna mesura sobre aquests actes incívics 
ocorreguts al meu hort, a més sabent que l’any que ve es repetiran i segurament seran 
pitjors, ja que aquest any han sigut dues colles, però l’any vinent en poden ser quatre... 
 
Us demano que no feu orelles sordes a aquesta demanda d’ajuda que us faig arribar 
avui. Gràcies pel vostre temps i per escoltar-me, bona nit! 
 
 
2.- Demanem una còpia del Reglament vigent que regula l’adjudicació i gestió dels pisos 
socials. 

La regidora Sra. Real respon: L'adjudicació i gestió d’aquests pisos és de l'Oficina 
d'Habitatge de la Generalitat, no de l'Ajuntament. 
 
 
8.2 PRECS ERC 
 
Preguem al govern municipal que pinti tots els passos de vianants del carrer Pau Costa, 
des de la Nacional II fins a l’escola Sinera. 
 

L’alcalde, Sr. Fors, recull el prec. 
 

8.4 PRECS:   ICV 
 
1. Ahir al vespre es va produir un accident a l'alçada del carrer Montserrat amb la 
carretera d'Arenys de Munt. Allà on els contenidors tapen el camp de visió dels que es 
volen incorporar a la carretera. Sortosament ningú no va prendre mal. Aquest grup ha 
demanat en diverses ocasions, i avui ho torna a fer, que es reubiquin aquests 
contenidors per evitar de nou situacions de perill. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Ho tenim en consideració i es modificarà. 
 
2. Demanem al Govern que es torni a pintar el pas de vianants a la cruïlla entre Pau 
Costa i el carrer Ample. És un carrer en doble sentit, i proper a l'escola, i el fet que 
hagi quedat desdibuixat provoca inseguretat. 
 



 
  
 

 
  
L’alcalde, Sr. Fors, recull el prec. 
 
3. També persones veïnes del Bareu, i pares i mares de l'Escola, ens han fet arribar la 
seva preocupació per la falta de senyalització de la reducció de velocitat a 30 km, a 
l'entorn de l'equipament al tram de baixada, i que es faci més visible el de pujada. 
Demanem al govern que ho prengui en consideració. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: Sí és cert, de pujada existeixen senyals de 
velocitat a 30 km i de baixada no hi són, i s’ha demanat a l’empresa que ens els faciliti 
per col·locar-los al mes aviat possible. Faci arribar a aquests veïns les gràcies per avisar, 
ja que ho desconeixíem; abans hi havia els senyals però ara no hi són.  
 
4. En el mateix àmbit d'actuació, demanem de nou al Govern, que es faci un seguiment 
acurat del camí escolar cap a l'equipament, perquè se segueixen repetint els episodis 
de treure i posar tanques sense control amb el pas indiscriminat de vehicles en els 
horaris d'entrada i sortida a l'escola. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 
 
8.- PREGUNTES 
 
8.1 PREGUNTES BLOC 
 
1.- Fa uns quants mesos es va aprovar una moció en suport de la pagesia, que preveu 
unes mesures d’incentiu fiscal i l’aplicació de la qual s’ha d’articular mitjançant un 
Reglament. Aquest hauria d’estar definit i redactat pels volts del mes de febrer, segons 
el compromís del Govern. Gener està a punt de finalitzar i el BLOC MUNICIPAL no  
té notícia de cap avenç en la redacció d’aquest Reglament. Quin calendari té previst el 
Govern sobre això?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon que encara no ha arribat el febrer. Al seu moment 
ja es lliurarà el document als grups municipals. 
 
2.- Ja fa més d’un any que es va acordar en aquest Ple atorgar un crèdit sense  
interessos al masover de les Clarisses en forma de quantitats mensuals, mentre Justícia 
resolia el compromís adquirit al seu moment quan es va fer la construcció dels Jutjats. 
Sembla que a hores d’ara, Justícia no ha complert les obligacions contretes i 
l’avançament mensual que l’Ajuntament feia al masover també es troba congelat. 
Quines gestions ha fet el Govern l’any 2014 per desencallar els incompliments del 
Departament de Justícia? Per quin motiu s’han interromput les aportacions mensuals 
de l’Ajuntament?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: El Departament de Justícia no ha donat encara 
resposta. Sobre l’import mensual, no es pot fer perquè no hi ha el pressupost del 2015 
efectiu. Estem en pressupost prorrogat. 



 
  
 

 
  
 
3.- Hem tingut coneixement que la flota d'arrossegament del nostre port no fa veda a 
causa de l’impagament dels ajuts econòmics de la Unió Europea i que són gestionats 
per la Generalitat. Ha fet el Govern alguna gestió amb la Direcció de Pesca per tal de 
trobar una solució temporal a aquest problema? S’ha interessat per las dificultats dels 
pescadors locals? Quines gestions ha fet?  
 
El regidor Sr. Roman Pascual respon: Li seré sincer, ens vam assabentar de la notícia 
ahir pel web de Ràdio Arenys, i encara no hem fet cap gestió. Ens posarem en contacte 
amb la Direcció General de Pesca per saber si hi podem fer quelcom. 
 
4.- El passat mes de desembre van entrar per Registre d’aquest Ajuntament un seguit 
d’instàncies de comerços locals demanant diàleg i planificació en els talls de la Riera 
quan coincideixen en horari comercial, pels perjudicis que els ocasiona. Quines 
solucions se’ls ha ofert? Hi ha voluntat política de minimitzar aquests perjudicis? Si la 
resposta és afirmativa com pensen articular la necessària coordinació?  
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Es va tancar el 19 de novembre, per una entitat que feia un 
acte solidari. Jo vaig estar parlant amb les persones que hi estaven en desacord, i per a 
la propera vegada consensuarem, però haig de dir-li que la Riera era plena de gent que 
anaven amunt i avall. 
 
 
5.- Segons afirma El Periódico del dia 2 de gener d’enguany, l’actual regidor d’Urbanisme 
d’Arenys, Santiago Fontbona, es va beneficiar d’un suposat tracte de favor per part de 
la Federació de Municipis. La resolució de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de 
Sabadell, Beatriz Faura Aranda, exposa que la contractació va ser “orquestrada amb 
aparent tracte de favor”. Segons el president de l’entitat, Sr. Bustos, “l’únic fi era que 
l’exregidor d’Arenys rebés a càrrec de fons essencialment públics una retribució com a 
mitjà de compensació per la pèrdua d’un càrrec comarcal”. Els fets exposats en aquesta 
notícia ens semblen especialment greus i volem preguntar al Sr. Fontbona si és 
correcta aquesta “explicació” del Sr. Bustos? I si considera ètic acceptar aquestes 
proposicions. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Aquesta informació va sortir en un mitjà de 
comunicació i ho vaig contestar en els mitjans de comunicació. Malgrat que no és un 
assumpte municipal, no tinc inconvenient a explicar-ho al Ple. 
En tinc coneixement pels mitjans de comunicació. No tinc cap requeriment judicial a 
hores d'ara 
No m´he reunit mai amb el Sr. Bustos més enllà d’actes grans de partit, ni hi he parlat 
per telèfon ni enviat missatges. 
No he demanat mai cap tracte de favor, i si m´haguessin donat la feina per aquest 
motiu em sentiria ofès. 



 
  
 

 
  
La meva relació amb la FCM ha estat d'assessor amb un encàrrec concret d’una feina 
que vaig fer, vaig entregar, vaig cobrar i vaig declarar a Hisenda. Aquesta relació va ser 
de 5 mesos i mig al 2012. 
No he tingut mai cap càrrec retribuït al CC del Maresme fins al febrer del 2014. 
El càrrecs orgànics del partit no són retribuïts.  
Actualment tinc una dedicació parcial retribuïda al CC com a conseller delegat de 
Promoció Econòmica.  
He estat a l'atur durant més d'un any i potser i hi tornaré, com els passa a molts 
ciutadans d'aquest país. 
Si algun dia em criden a declarar judicialment explicaré això mateix, que és la veritat, i 
en tot cas, si diuen que  he fet res malament, ho assumiré encara que no ho 
comparteixi. Així funcionen els sistemes democràtics. 
 
 
8.2 PREGUNTES ERC 
 
 
1.- En quin estat es troben els pagaments de les subvencions a les entitats esportives? 
Quin ha estat el problema per no poder fer l’ingrés a final d’any?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: No són només les entitats esportives, són totes, 
properament es farà el pagament. De fet l’any passat es va fer per les mateixes dates. 
 
2.- Quin ha estat el criteri per no deixar accedir al ball de Carnaval els menors de 18 
anys? 
 
La regidora Sra. Mir respon: Nosaltres com a govern no hem imposat en cap moment 
que l’entrada del ball de Carnaval fos per a més grans de 18 anys. Això ho ha decidit 
l’entitat que gestionarà el ball aquest proper Carnaval.  
I per què ho ha fet? 

Doncs perquè la normativa diu molt clarament que en espais tancats on se celebri 
qualsevol festa i es venguin begudes alcohòliques, els menors d’edat han d’anar 
acompanyats de pare/ mare o tutor. 

És més, després que aquest Cap d’Any rebéssim 3 denúncies, evidentment l’entitat 
gestora ara ha d’informar d’aquest fet i exposar el que va poder passar. Entenem 
perfectament que es gestioni l’entrada a menors i l’Ajuntament ha de complir la 
normativa al peu de la lletra. 

Pel que fa a la preocupació d’aquests joves, fins al dia d’avui hem rebut 32 mails. 
D’aquests, només 17 són joves del poble. Estic esperant una recollida de signatures 
que jo mateixa vaig proposar  a dues joves  que em van venir a veure. 

Quant tinguem totes les demandes sobre la taula, decidirem què cal fer. Tant l’entitat 
com l’Ajuntament n’estem assabentats i procurarem donar-hi sortida, el que no pot ser 



 
  
 

 
  
és passar-nos la normativa pel forro, ni que l’al·licient dels joves que són menors sigui 
entrar als balls per consumir alcohol. La festa de la Castanyada és un exemple de ball 
sense èxit perquè no s’hi ven alcohol. 

Jo crec que ens hem de conscienciar Ajuntament, famílies i joves que la normativa és la 
que és. 

 
3.- Així mateix, per què l’organització d’aquest acte ja no s’ha adjudicat al club de 
bàsquet i amb quin criteri s’ha adjudicat a la Mostra de Música? S’ha parlat amb altres 
entitats per si ho volien organitzar?  
 
La regidora Sra. Mir respon: La Mostra de Música s’ha reunit unes quantes vegades 
amb la Regidoria de Festes i Cultura per fer-nos saber les seves ganes d’organitzar un 
ball a l’hivern. 
Per Cap d’Any se’ls va dir que no perquè prioritzem l’entitat que durant els darrers 
anys ho gestionava i ho havia fet bé. 
Després van demanar el Carnaval i com que l’entitat que ho gestionava no havia 
complert el conveni, l’Ajuntament ha decidit apostar per la Mostra per a aquest 
Carnaval. 
Tot i així, ens plantegem fer un concurs públic per oferir a totes les entitats la gestió 
d’aquests balls. 
Fins ara, sempre s’havia fet depenent de la demanda que rebíem. 
 
 
 4.- En data 21 de novembre vam estar al Parc Félix Cucurull amb el regidor de la 
Brigada per tal d’arranjar certs espais que aquest grup considera perillosos. Igualment 
vam sol·licitar que s’instal·lessin uns bancs i unes baranes de fusta a la sortida de 
l’Escola Sinera que dóna al Parc. Com és que encara no s’ha fet cap actuació?  
 
El regidor Sr. Almansa respon: Encara no tenim el pressupost vigent per poder fer la 
compra del material del conjunt de les actuacions que se situen al voltant dels 10.000 
euros. Quan el pressupost estigui en vigor i els romanents es puguin utilitzar farem les 
actuacions oportunes. 
 
 
5.- Aquest estiu s’han fet obres de millora dels parterres de davant el carrer Doedes 
núm. 72. A aquest grup municipal  li agradaria saber de qui són propietat aquests 
parterres, si de les comunitats de veïns o bé de l’Ajuntament. Si ho són de 
l’Ajuntament, quin és el criteri per arranjar el de davant del núm. 72 i no pas el del 
núm. 74? I si ho són de l’Ajuntament, quin és el criteri per no fer el manteniment de 
cap dels dos?  
 
El regidor Sr. Almansa respon: Es va fer una actuació al numero 72 perquè el parterre 
feia pendent i quan plovia la sorra queia a la vorera. Al número 74 el parterre és pla i 
no és necessari fer cap actuació. Els parterres són de l’Ajuntament. 



 
  
 

 
  
 
 
6.- En quin estat es troba el condicionament per a fer horts urbans? Quin ha estat el 
criteri per triar la ubicació?  
 
La regidora Sra. Illescas respon: Que ja fa uns dies s’hi va posar en contacte per correu 
electrònic per poder parlar del tema i que els criteris han estat estrictament tècnics. 
 
7.- Quan començaran les obres de cobriment de la Riera entre Arx. Rigau i Santa 
Clara?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Se signarà el contracte la setmana vinent si no 
surten mes inconvenients a finals de febrer.  
 
 
8.- En quin estat d’execució es troba el Pla director de clavegueram aprovat el 19 de 
desembre de 2012? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Les obres i manteniments en el clavegueram 
estan seguint les línies generals aprovades en el Pla.  
 
 
8.3 PREGUNTES: ICV 
 
1. Adolescents i joves d'Arenys estan mostrant el seu desacord amb el fet que el Ball 
del Carnaval limiti l'entrada a les persones majors d'edat. Preguntem al Govern com és 
que s'ha pres aquesta decisió, i si hi ha planificada alguna alternativa en cas que no es 
consideri aquesta norma. De tots és conegut que hi ha un públic majoritari d'aquesta  
franja d'edat que no podem desatendre en una cita amb tanta participació com aquesta. 

Aquesta pregunta ja ha estat contestada per la regidora Sra. Mir amb la pregunta núm. 
2 formulada pel grup d’ERC. 
 
2. Al registre d’entrades del mes de desembre del 2014 veiem que hi ha una denúncia 
de Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat per fer obres de modificació del 
pas inferior de la carretera B-511 sense autorització. A què es refereix?, i com s’ha 
pogut resoldre aquest problema? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Vàrem contestar justificant que crèiem que no 
hi havia afectació. No hem rebut cap més notificació. 
 
 
3. En quin estat està l’obra de cobertura de la Riera entre els carrers de Santa Clara i 
Arxipreste Rigau? És una pregunta que hem anat fent al llarg dels darrers mesos tant el 
nostre grup com altres de l'oposició, però el ball de dates ha anat canviant a les 



 
  
 

 
  
diferents respostes. En tot cas, voldríem la concreció del calendari actual previst, d'inici 
i acabament d'obres, i quina és la solució definitiva adoptada, amb el replanteig d'obra 
després dels estudis geotècnics efectuats. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Properament se signarà contracte. Si no hi ha 
més inconvenients administratius, a finals de febrer. 
 
4. Seguim amb aquest tram de Riera. Atès que el govern ha fet pública la convocatòria 
d'un concurs d'idees per a la seva urbanització posterior, i tenint en compte que en el 
pressupost del 2015 no s'ha habilitat cap partida amb aquesta finalitat, com es pensa 
tirar endavant també aquest procés: el concurs, i la seva posterior urbanització? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S’habilitarà partida en els romanents.  
 
5. També volem conèixer la situació real de l'inici de les obres al rial de Sa Clavella. El 
pas de vianants dels 5 Cantons, es troba ja en estat deplorable, fet que ha provocat la 
caiguda de persones. En aquest aspecte, preguntem també al Govern si s'ha produït 
alguna reclamació a l'Ajuntament d'alguna persona afectada. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Estem pendents del vistiplau administratiu 
d’Intervenció. En tot cas, la Brigada estudiarà arranjaments provisionals.  
 
 
6. Alguns botiguers de la Riera han expressat el seu malestar pel tancament de la Riera 
a la circulació que es fa per tal d’organitzar diferents actes, sobretot en algunes dates 
assenyalades, com va ser per exemple un dissabte a la tarda abans de Nadal. Ha fet 
l’equip de govern alguna previsió en aquest sentit, i s’ha demanat l’opinió dels 
representants dels comerciants per a aquest assumpte? 
 
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per l’alcalde, Sr. Fors, amb la pregunta núm. 4 
formulada pel grup BLOC. 
 
La regidora Sra. Illescas marxa de la sessió. 
 
7. Constatem que COMSA EMTE Aparcamientos SL ha demanat autorització 
novament per allargar la hipoteca de la concessió dels aparcaments dels jardins del 
Xifré. Com que ja temps enrere ho van demanar i la resposta de l’equip de govern va 
ser que no s’autoritzaria, però ara veiem que ho tornen a demanar, volem preguntar si 
hi ha alguna novetat en aquest sentit. 
Respecte a COMSA EMTE, també, voldríem saber quin ha estat el resultat de la reunió 
anunciada pel govern per tal que l'empresa compleixi els horaris previstos i la 
senyalització informativa pertinent de l'aparcament a la zona portuària. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: L’Ajuntament va demanar una documentació 
complementària que és la que està lliurant COMSA. A la reunió amb COMSA, s’hi han 



 
  
 

 
  
tractat diversos temes, entre ells el del port, sense que puguem ser més explícits fins 
que no estiguin tancades les negociacions. 
 
8. Diferents veïns del carrer d’Avall s’han queixat sobre problemes de salubritat i 
proliferació de rosegadors a la finca del número 16. Ha fet o pensa fer alguna acció en 
aquest sentit l’equip de govern per resoldre aquest problema? 
 
La regidora Sra. Real respon: El dia 27 d’octubre, es va rebre l’avís per part de la 
policia de la presència de puces en aquest habitatge tancat del carrer d’Avall. 
Es va comunicar immediatament al propietari i aquest va procedir al corresponent 
tractament per solucionar el problema. El mateix dia 31 d’octubre, el propietari entra 
instància a l’Ajuntament tal com se li va demanar, adjuntant-hi l’informe corresponent 
de Tractament de l’empresa IBERCONTROL 86 SL. 
 
-El dia 20 de novembre, es va rebre instància per queixa de rates a la mateixa finca del 
c/d’Avall. El que vam fer, com sempre, és avisar l’aplicador contractat per l’Ajuntament 
(ANTICIMEX) per tal que fes una actuació, al carrer i fins a la porta d’entrada de la 
finca, perquè, com ja saben, no podem actuar dins propietats privades. 
 
9. Hem vist que s’ha adjudicat un contracte per subministrament de càmeres de 
videovigilància a una empresa de seguretat. Ens poden dir on es pensen situar aquestes 
càmeres i quin és el cost d’aquest projecte? De moment, n'hem vist una de situada just 
al davant de l'Ajuntament, però desconeixem quina és la seva finalitat i si ja ha entrat 
en funcionament. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: Les càmeres es troben en fase d’instal·lació, 
encara no funcionen. L’empresa instal·ladora està tramitant els permisos de la comissió 
de vídeovigilància de Catalunya. Fins que no els tinguem no es posaran en 
funcionament.  
S’han d’instal·lar els senyals alertant de la situació de les càmeres (l’empresa 
instal·ladora té l’encàrrec d’instal·lar-los) i el fitxer de dades és el mateix que tenim 
donat d’alta a les nostres dependències...  
L’objectiu de càmeres és com a control de trànsit, atès que tenen la possibilitat de 
lectura de matrícules, d’estacionament de vehicles en doble filera i de totes les 
incidències relacionades amb el trànsit.  
 
Cost: Sistema instal·lat a l’edifici policial, uns 5.800. Sistema instal·lat a l’Ajuntament,  
2.600. Càmera de la Riera, 3.500. I per a l’any 2015 tenim pressupost per a dos radars 
de semàfors i una càmera ambient de control de trànsit, dels quals encara no tenim 
decidida la ubicació.  
 
10. A causa de la baixada d’inscripcions a l’Escola dels Colors, des d’aquest gener s’ha 
comunicat a la Fundació Pere Tarrés el tancament d’una aula d’aquesta escola bressol. 
Té pensada l’equip de govern alguna solució per tal de poder augmentar el nombre 
d’inscripcions de cara al curs vinent? 



 
  
 

 
  
 
La regidora Sra. Mir respon:  Doncs miri, si no fomenten les polítiques de procreació... 
L’escola bressol tenia dues aules buides. Igual que exigeixo pressupost quan fa falta per 
a temes educatius, quan no és necessari, s’ha d’estalviar. 
Si demà qualsevol família demana plaça a l’escola bressol, en tindrà. 
Des del govern el que fomentem són les polítiques d’ocupació, que aquestes sí que 
poden fer augmentar la matrícula de l’escola bressol.  
 
 
11. Aquests darrers dies, els vilatans hem rebut al nostre domicili la comunicació del 
nou servei de recollida selectiva que comença el 9 de febrer. Atès que hi ha confusió 
sobre això, dels diferents models de comunicació, dels materials que s'han de recollir 
al Calisay, sobretot del cubell per a l'orgànica amb xip incorporat, demanem al govern 
si pot fer una explicació aclaridora del tema. Molta gent ens pregunta pel material i l'ús 
que s'hi ha de donar. Aprofitem per comentar que ens sembla un encert, ampliar la 
recollida d'orgànica els diumenges a la nit. 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El xip incorporat al cubell d’orgànica pretén 
per una banda el control del servei que dóna l'empresa, a més de tenir informació a 
l'Ajuntament d’on hi ha més problemes per tal de incidir-hi si cal amb més campanyes 
d’informació puntuals. 
Aquest sistema del cubell, a més, intenta evitar la brutícia a la via pública si es rebenten 
bosses d’orgànica. 
És un sistema que s'està implantant a molts municipis, concretament al Maresme ho fan 
a Teià, i hem comprovat sobre el terreny el seu funcionament a Celrà. 
  
 
12. Aquest grup, ha rebut la demanda d'un nou col·lectiu de gent gran a Arenys, 
l'"Asociación de personas mayores d'Arenys de Mar", amb una clara demanda de poder 
tenir un local d'activitat. Preguntem al Govern si s'ha reunit ja amb ells, i quins són els 
passos que s'han fet en aquest sentit. 
 

El tinent d’Alcalde Sr. Vinyes respon: A l'Ajuntament no ha arribat cap instància. El que 
hi ha són cartes adreçades als diferents grups municipals. Tot i això la regidora de gent 
gran ja s'ha posat en contacte amb ells. Una de les primeres coses que els ha comentat 
és que han d'estar inscrits en el registre d'entitats. 
 
8.2 PREGUNTES: CUP 
 
1. La CUP volem saber en quin estat es troba la cessió del local que es vol cedir al Cau 
Flos i Calcat i si està en condicions per utilitzar-lo com a cau.  
 



 
  
 

 
  
La regidora Sra. Real diu: El que s’ha fet fins avui és veure les necessitats de distribució 
que té l’Agrupament, que és el que realment ens importa, ja que el que desitgem és 
que el canvi sigui en positiu per a ells. 

Hem demanat pressupostos per tenir un càlcul aproximat de costos i un cop tinguem 
això i quan sigui possible, es durà a terme l’obra. 

 

 
2. El 2010 es va aprovar la llei catalana de plans d’autoprotecció, els anomenat PAU. La 
CUP volem saber si l’Ajuntament ha fet els deures i tenim PAU a tots el espais de 
pública concurrència que superen l’aforament superior que estableix la normativa. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: No estan tots fets, s’hi està treballant amb 
personal municipal. Falta, com a prioritari, el Mercat municipal i s'han de refer, després 
d'obres, l'Ajuntament i l’Arxiu, el Camp de futbol, el Xifre, i annexos del Principal. 
 
 
3. Sembla que el 9 de febrer es començarà a fer la recollida selectiva a tota la vila. A 
banda de les escenificacions del cartell, per premsa ens hem assabentat que hi haurà un 
xip als bujols i que aquests bujols, o galledes, s’hauran de passar a recollir pel Calisay. 
. La CUP volem saber com pensen garantir que cada habitatge tingui un bujol i 
assegurar-se que així sigui. 
.Com pensen fer arribar el xip, que entenem que és individual, personalitzat i 
intransferible, a totes les llars. 
.Hem llegit, també, que cada llar tindrà un xip identificador al cubell i que, si ho fa bé, 
això li suposarà una bonificació en la taxa d'escombraries del 2016. La CUP volem 
saber com té pensat l’equip de govern beneficiar aquelles llars arenyenques que no 
tenen la sort de fer el Porta a Porta i que no tindran el xip identificador. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Pregunta en part contestada anteriorment. 
El cubells, que els passin a recollir al Calisay i ja porten incorporats el xip. 
En cap cas hem dit que farem una bonificació. El que hem dit és que el govern de torn 
podrà amb aquest sistema tenir informació suficient per si ho creu convenient i es pot 
fer bonificacions. 
El doble circuit de recollida (porta/porta i contenidors) donarà informació suficient per 
prendre les mesures convenients en cada cas.  
  
 
4. El 20 de gener va finalitzar el termini per adherir-se al Fons d’Impuls Econòmic. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’hi ha adherit? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: No. De fet alguns ajuntaments s’hi han adherit per 
criteris polítics i d’altres igualment ho han rebutjat també per criteris polítics. El criteri 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha estat, pel poc temps que es va donar i davant la 



 
  
 

 
  
poca concreció i inseguretat que podia aportar a les finances de l’Ajuntament, el de no 
optar-hi aquest any. 
 
5.Via servei de premsa de l’Ajuntament vam llegir que es destinaran 350.000 euros de 
la Diputació a fomentar l’ocupació de persones aturades contractant-ne 20. La CUP 
volem saber quina tipologia de llocs de treball s’oferirà (neteja viària i bona marxa del 
geriàtric). 
 
El tinent d’alcalde Sr. Pascual respon: Actualment, s’està  fent el càlcul econòmic del 
cost de cada treballador, i atès que els regidors hem demanat 31 llocs de treball, s'ha 
de veure si amb aquests 350.000€ és suficient, o bé si haurem de renunciar a algun. 
 
 
6.Via premsa ens hem assabentat que l’Ajuntament instal·larà càmeres de 
videovigilància a diferents llocs de la vila. 
.Quantes se’n pensen posar? 
.Quin cost té cada aparell? 
 
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per la tinent d’alcalde Sra. Quintero amb la 
pregunta núm. 9 formulada pel grup d’ICV. 
 
 
9.- Mocions.- 
 
1. Moció que presenta la CUP perquè els ciutadans no hagin d’assumir la 
indemnització pel cessament del projecte Castor: 
 
El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: Durant el setembre i l’octubre de 
2013, les injeccions de gas líquid en cavitats submarines situades davant les cases 
d’Alcanar dins el terme municipal de Vinaròs van provocar com a mínim 500 
terratrèmols a la zona.  
L’operació formava part del Projecte Castor, propietat de l’empresa Escal UGS, SL 
(participada en un 67% per ACS, Actividades de Construcción y Servicios), un dipòsit 
estratègic artificial de gas natural creat, asseguraven el govern i els impulsors, per suplir 
la demanda de gas natural en cas d’escassetat o interrupció de les importacions.  

El 10 de setembre de 2012 es va realitzar la primera injecció de gas, que com al 2013, 
va provocar múltiples terratrèmols. La mobilització veïnal al territori vehiculada des de 
la Plataforma “Aturem el projecte Castor” va posar en alerta el país i les institucions.  

D’aquesta manera, el 26 de setembre de 2013, el Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme espanyol va ordenar el cessament temporal de tota activitat al magatzem 
subterrani de gas Castor. 



 
  
 

 
  
En el seu dia, el govern espanyol va fer cas omís a les greus amenaces que s’havien 
advertit des de diferents institucions. Fins i tot la petrolera Shell, que havia explotat el 
mateix pou, va alertar dels riscos del magatzem.    

La decisió del govern espanyol de fer assumir als ciutadans, a través d’un augment en el 
rebut del gas durant un període de 30 anys, la indemnització de 1.350 milions d’euros 
que l’Estat ha decidit donar a Escal UGS ha provocat la indignació de la immensa 
majoria de la societat. Per altra banda, davant la inviabilitat de continuar el projecte 
Castor, el govern espanyol ha decidit deixar-lo aturat, en lloc d’optar per desmantellar 
la plataforma. 

Cal tenir en compte que, si ens basem en les dades del consum de gas a l’Estat 
espanyol, una cinquena part de la factura del Castor (el 20%) l’hauran d’abonar els 
ciutadans catalans, ja que Catalunya concentra la major part del consum de gas a 
l’Estat, concretament un 21,4% del total. I aquí cal afegir  els 5.000 clients industrials, 
que concentren un 63% del consum. En conclusió, els catalans també serem els més 
perjudicats per les decisions polítiques i econòmiques del govern espanyol i els que 
haurem de pagar més.  

A més, i tal com es va dir aquest octubre al Parlament de Catalunya, cal tenir en 
compte que hauríem de valorar en 3.000 milions d’euros el cost real que hauran de 
pagar els consumidors, ja que als 1.350 milions de la indemnització s’han de sumar els 
interessos que generarà l’operació i els 110.000 euros que es van pagar inicialment per 
contracte a Escal UGS (participada en un 66,7% per l’empresa ACS del conegut i 
mediàtic Florentino Pérez).  

De la mateixa manera que la Generalitat ha decidit impulsar mesures jurídiques en 
defensa dels consumidors i per denunciar l’acord polític que van signar l'Estat i la 
concessionària de Castor –en què cal recordar que l’empresa no tenia cap 
responsabilitat en el contracte firmat i que en cas de negligència els costos els havien 
d’assumir els consumidors–, considerem que l’Ajuntament d'Arenys de Mar s’hauria 
d’afegir a aquesta iniciativa en defensa dels vilatans i vilatanes d'Arenys de Mar, que, 
com el conjunt dels catalans que consumeixen gas, es veuran obligats a assumir els 
costos d’aquesta indemnització absolutament injusta i abusiva.  

El Parlament de Catalunya ja va aprovar en sessió plenària del 21 de novembre de 2013 
una moció que reclamava al govern espanyol l’aturada del projecte Castor i el 
desmantellament de la plataforma, i també que es depuressin les responsabilitats 
tècniques i polítiques, una iniciativa que l’executiu de l’Estat espanyol va ignorar.  

En aquest sentit, cal denunciar que a l’Estat espanyol determinats lobbys econòmics es 
beneficiïn del favor polític del govern de torn; és a dir, que quan els negocis els surten 
bé s’enriqueixin sense assumir cap risc i que, quan els van malament, no es vegin 
abocats a la fallida i al tancament perquè troben l’empara de l’executiu estatal, que 
compensa les seves pèrdues a costa d’esprémer i castigar el contribuent.  

Cal estar molt alerta amb l’empresa Gas Natural perquè vol construir magatzems de 
gas a Balsareny (Bages). A la Catalunya Central, l’empresa vol invertir 350 milions per 



 
  
 

 
  
construir el primer magatzem subterrani de gas a l’Estat espanyol. Si se superen tots 
els permisos, entrarà en funcionament el 2017. El magatzem aprofita cavitats salines 
ubicades a 900 metres de profunditat. Ara es troba a les primeres fases de tramitació 
administrativa, però l’oposició social ja s’ha activat i rebutja la instal·lació.   

Per evitar nous casos com aquest l’alternativa passa per avançar vers la sobirania 
energètica, que implica la capacitat que té el poble per decidir sobre el model energètic 
del qual es vol dotar, en funció de la realitat dels recursos propis i maximitzant una 
cultura energètica de contenció, estalvi i eficiència, i tot plegat sota el paraigua de la 
sostenibilitat i la defensa dels drets humans. 

Per tot l’exposat, la CUP d’Arenys de Mar proposa al Ple l’adopció dels següents  

Acords: 

Primer.- Rebutjar la indemnització de 1.350 milions d’euros amb fons públics al 
propietari del projecte Castor per considerar que no hem de ser els ciutadans/es els 
qui acabem pagant-ho a través de la factura del gas, sobretot sabent que el govern 
espanyol tenia informes tècnics que aconsellaven no realitzar aquest magatzem de gas 
submarí. 

Segon.- Que l’Ajuntament d'Arenys de Mar, en defensa dels consumidors de la nostra 
vila, s’afegeixi a la iniciativa aprovada pel Parlament de Catalunya perquè els ciutadans 
no hagin d’assumir la indemnització derivada del projecte Castor.  

Quart.- Reclamar al govern de l’Estat espanyol que faci pública tota la documentació 
del procés d’adjudicació, de totes les obres, de tots els estudis i informes que hagin 
encarregat o recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics que van 
tenir lloc a les terres del Sénia des de l’inici dels treballs relatius al projecte 
d’emmagatzemament, i aquells que determinen els costos econòmics totals de 
l’operació, així com els noms dels tècnics i polítics que van firmar el contracte amb 
ACS. 

Cinquè.-  Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a rebutjar el projecte similar 
al Castor que pretén desenvolupar Gas Natural a la Catalunya Central.  

Sisè.- Comunicar aquests acords a la Plataforma “Aturem el projecte Castor”; al 
Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; al Govern espanyol; al Síndic de 
Greuges; a l’Agència Catalana del Consum; a l’Organització de Consumidors i Usuaris; 
a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència perquè es faci arribar al conjunt de 
municipis de Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta.  

No obstant això, el Ple acordarà el que consideri més convenient. 

 
El regidor Sr. Almansa, en representació del grup municipal del PP, manifesta 
literalment el que segueix: Encara que considerem que el govern socialista del moment 



 
  
 

 
  
va fer una mala gestió i va signar un contracte que no havia de signar, el que no podem 
fer es incomplir un contracte que es va signar al seu moment. Per això hi haurem de 
votar en contra. 
 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC, 2 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc 
Municipal i 1vot d’ ERC. 
Vots en contra: 2 vots PP 
 
 
 
2. Moció que presenta la PP per rebutjar el terrorisme jihadista:  
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero llegeix la següent Moció: Els recents assassinats de 
membres de la redacció del setmanari Charlie Hebdo han estat la darrera manifestació 
de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La llibertat d'expressió i la llibertat 
en el seu sentit més ampli són avui més vives que mai gràcies a la fraternitat, la 
solidaritat i l'afecte dels demòcrates de tot el món. 
  
Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se –siguin de fonament religiós o 
polític- representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret a la vida i 
contra la llibertat dels ciutadans europeus, que volen viure en una democràcia oberta i 
plural. És per això que rebutgem aquelles expressions de fanatisme violent i extremista, 
que el que pretén és imposar-nos el terror i fer que abandonem el camí de la pau i la 
tolerància. La Unió Europea és una espai de pau, democràcia i llibertat que treballarà 
sempre contra els violents i els sectarismes. 
 
L’islamisme violent ofega moltes societats arreu del món musulmà i representa una 
greu amenaça contra la pau internacional. La majoria dels musulmans europeus, però, 
viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència. 
 
Així doncs, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar acorda: 
 
1-Rebutjar les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels col·lectius 
fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la 
imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva identitat.  
 
2-Expressar el suport als governs dels estats de la Unió Europea per treballar 
conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què 
tots els estats membres europeus hem de cooperar. 

3-Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. L’afirmació de la convivència 
pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves creences 



 
  
 

 
  
personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de posicions s’ha de fer 
sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició. 

4-Rebutjar els estats que amb els suports i complicitats han facilitat el creixement dels 
extremismes violents religiosos en el món islàmic. 

5-Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa, i condemnar aquells països que 
persegueixen els cristians i altres minories religioses.  

 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta 
literalment el que segueix: Hem llegit amb atenció el redactat d’aquesta moció i 
discrepem del plantejament confús i ideològic que fa. 
Primer de tot i que quedi nítidament clar, les persones que formem el BLOC rebutgem 
frontalment qualsevol forma de violència que atempti contra la llibertat i la vida de les 
persones, malauradament algun membre del nostre grup ha patit la pèrdua d’un familiar 
víctima d’atemptat terrorista. El nostre rebuig no només és formal. 
 
No són les ideologies les que exerceixen violència, sinó les persones, els grups o fins i 
tot, els estats. No hi ha ideologies que justifiquen la violència, sinó violents que 
justifiquen els seus actes pervertint les ideologies, la història n’està plena de casos. 
 
No es pot presentar una moció de condemna d’ideologies, vinculant una cosa amb 
l’altra. L’islamisme i els actes violents són dues realitats diferents. 
Posats a analitzar, no hem d’oblidar que bona part d’aquests grups terroristes que 
diuen practicar la Jihad, sovint han estat creats, entrenats i armats per les grans 
potències mundials per servir els seus propòsits de dominació dels recursos naturals, 
lluites de poder i guerres econòmiques. Gran part de l’armament emprat s’ha fabricat 
per empreses d’Europa, EEUU o Rússia, amb la passivitat dels líders polítics. 
 
La moció es titula rebuig al terrorisme, però criminalitza l’encaix de tot el col·lectiu 
d’immigrats musulmans i les seves conductes quotidianes, com ara la vestimenta que 
cobreix tot el cos. 
El nostre grup defensa la laïcitat en les institucions públiques i considerem no 
acceptable la imposició de dogmes religiosos en la vida pública, com ara l’obligació de 
les dones de portar vel integral, però això no es pot barrejar amb el terrorisme de cap 
manera. 
 
Respecte als punts de la proposta d’acord... 
1 - Fer una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus 
d'ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents. 
Ens consta que en el cas de Charli Hebdo, les comunitats religioses així ho han 
manifestat i si a vostès els consta que alguna entitat ha justificat l’atemptat, simplement 
s’ha d’aplicar la llei a aquest efecte. 



 
  
 

 
  
2- Rebutjar les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels col·lectius 
fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la 
imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva identitat. 
Les pràctiques socials que atempten contra la llibertat i la dignitat de les persones, les 
que inciten a l’odi social, a l’exclusió i justifiquen pràctiques violentes, han d’estar 
completament prohibides i sotmeses al nostre ordenament jurídic. La forma efectiva de 
rebutjar-les és aplicar les lleis existents, no pas amb declaracions confuses. 
3- Expressar el suport als governs dels estats de la Unió Europea per a treballar 
conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què 
tots els estats membres europeus hem de cooperar. 
D’acord, però comencem per no subministrar armes a règims totalitaris, a exigir als 
nostres líders polítics que deixin de sotmetre’s a la voluntat de les grans corporacions 
fabricants d’armes, del sector energètic i químic, veritables responsables de les guerres 
al món, inclosos els actes terroristes, que no són més que una altra modalitat de 
guerra. 
4- Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. L'afirmació de la convivència 
pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves creences 
personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de posicions s'ha de fer 
sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició. 
Totalment d’acord senyors del PP, comencin per donar exemple. El dret a votar és un 
dret plenament democràtic, és l’essència de la democràcia, però vostès el neguen als 
catalans i condemnen a tot un poble a l’ofec econòmic. 
5- Rebutjar els estats que amb els suports i complicitats han facilitat el creixement dels 
extremismes violents religiosos en el món islàmic. 
Alguns d’aquests estats són els nostres, com ja hem explicat en el punt 3. També hi 
estem d’acord. 
6- Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa, i condemnar aquells països que 
persegueixen els cristians i altres minories religioses. 
En efecte, però no podem condemnar amb una mà i amb l’altre fer negoci amb la 
venda d’armes, perquè d’això se’n diu hipocresia. 
 
Condemnem de manera categòrica qualsevol acte terrorista o violent, però no 
secundarem aquest aiguabarreig que ens presenten en forma de moció. Ens 
abstindrem. 
  

La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: A Iniciativa ens abstindrem en aquesta votació, i no pas perquè no 
condemnen el terrorisme, sinó perquè tot i els canvis que el Partit Popular ens ha 
facilitat respecte al redactat original de la moció, creiem que la seva redacció final 
tampoc facilita que hi puguem estar d'acord totalment.  

A Iniciativa rebutgem tota mena de terrorisme i evidentment, estem en contra de tots 
els atemptats vinguin d'on vinguin, i on sigui que es produeixin.  



 
  
 

 
  
A ICV defensem els valors de la igualtat, la llibertat i la fraternitat, per mostrar el 
nostre rebuig al terrorisme i en homenatge a les víctimes contra el Charli Hebdo.  

Nosaltres defensem la pau, la llibertat d'expressió i la més absoluta repulsa davant de 
tota mena de fanatisme i de barbàrie.  

Ara bé, defensem també els valors de llibertat contra tots aquells que ens volen dividir 
per raó d'origen o de religió. I sense voler creiem que el Partit Popular ha caigut en 
aquest parany a l'hora de presentar la seva moció. I tot i els canvis que hi ha introduït 
al darrer moment, seguim pensant que crea confusió absoluta perquè barreja temes 
dels àmbits de la religió, la cultura, la ideologia i la política, sense que els termes que 
s'hi expressen tinguin una relació directa amb el rebuig a l'atemptat.   

Estem convençuts que precisament la comunitat musulmana ha estat doble víctima de 
l'atemptat, perquè és també la primera afectada, atès que fets com aquests, generen 
rebuig cap a una cultura o creença determinada.  

Hi ha, doncs, tota una part d'acord que no podem compartir, perquè barregen 
conceptes de manera discriminatòria. Hi anàvem a votar en contra, però entenem el 
gest d'apropament que ha fet el PP eliminant els paràgrafs més confusos; tal com hem 
avançat, ens hi abstindrem.  

 

El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Fa unes quantes setmanes a primera fila de la manifestació 
en defensa de Charlie Hebdo a París van desfilar líders polítics que no han destacat per 
defensar la llibertat d’expressió, en vista d’allò que fan en els seus països, com el 
govern del PP amb el diari Egin i Egunkaria. 
Els ministres de la Unió Europea, i aquesta moció també, van aprofitar l’emoció del 
moment per presentar noves mesures contra les llibertats civils rere el pretext del 
gran germà protector. Es van reunir els ministres d’Interior, no pas els de Cultura. I el 
primer que van fer és parlar de possibles mesures per restringir la lliure circulació dels 
ciutadans i per censurar internet, no pas de com eixamplar la llibertat d’expressió. 
Fernández Díaz, destacat ministre del PP va arribar a exigir que es tornessin a instaurar 
les fronteres dins la Unió Europea. Marine Le Pen ràpidament l’aplaudí en públic. 
 
No ens sembla gens adequat que la dreta que retalla també llibertats utilitzi l’assassinat 
d’uns llibertaris per justificar l’engany interessat on ens volen portar. 
 
Per tot plegat, tot i compartir la solidaritat amb les víctimes de l’assassinat, tot i 
defensar la llibertat d’expressió, per tothom, doncs malgrat això, no donarem suport a 
aquesta moció. 
 
El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta que 
volem confirmar que el redactat del preàmbul es modifica tal com s’ha acordat amb la 



 
  
 

 
  
representant del Partit Popular i tot i que el nostre redactat hagés estat diferent 
votarem afirmativament a la moció. 
 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor:    2 vots PP, 1 vot d’ERC, 5 vots de CiU, 3 vots del PSC,  
Vots d’abstenció: 2 vots d’ICV, 1 vot CUP  i  1 vot Bloc Municipal.   
 
 
3. Moció als ajuntaments catalans d’impuls a les polítiques de sensibilització 
per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a 
Catalunya, que presenten tots el grups municipals: 
 
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció: 
 
Exposem que: 
 
La Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera meitat 
del segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la globalització dels 
fluxos migratoris és el tret més característic de la darrera etapa. Aquesta realitat ha 
suposat un augment potable i molt ràpid de la diversitat sociocultural, la diversitat 
d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en definitiva, de cosmovisions del mon 
planteja noves complexitats per a la convivència i la cohesió social, i també noves 
oportunitats. 
 
En un context de profunda i llarga crisi, el repte se situa en com volem conviure en la 
diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’una anàlisi rigorosa i 
compartida respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes. 
 
La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del benestar 
i aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i reforç de les 
polítiques públiques, especialment les exercides des dels municipis. Però la realitat 
econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció col·lectiva i la 
competència pels recursos públics ha esdevingut una realitat que comporta 
desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels 
estereotips, racisme i xenofòbia. 
 
Si bé l’impacte de la crisi ha situat entre els primers problemes de la ciutadania els 
relacionats amb la situació econòmica, i ha desplaçat la immigració a un dels llocs més 
baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les visions 
negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant en l’imaginari 
col·lectiu. 
 
I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament partidistes 



 
  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del país. 
 
Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens diversos. 
Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs, derivant en 
prejudicis negatius que, no només dificulten la convivència intercultural, sinó que 
poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes. 
 
Les administracions públiques de la mà de la societat civil, esdevenen actors 
imprescindibles, claus i privilegiats per entendre, per una banda, la profunditat dels 
canvis i per una altra, trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous reptes 
i necessitats. 
 
Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les seves 
entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de 
Catalunya, varen signar un conveni interadministratiu de col·laboració per treballar 
activament per fer front a la difusió de mentides, percepcions negatives i prejudicis que 
dificulten la integració i la convivència cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que 
tots els agents socials, públics i privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la 
utilització partidista de la diversitat d’origen o de la diversitat cultural com a excusa 
per criminalitzar les actituds socials o comunitàries d’una part de la ciutadania. 
 
Així doncs, proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar prengui els següents 
acords: 

 
I.- Declarar Arenys de Mar “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la diversitat 
cultural”. 
 
2.- Comprometre’s a actuar per fer front als rumors negatius i als prejudicis enfront la 
diversitat al seu municipi. 
 
3.- Comprometre’s a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips 
de manera partidista en els seus discursos o campanyes. 
 
4.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
la FMC i l’ACM. 
 

 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
4. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar per defensar el dret de vot reservat per als ciutadans i ciutadanes 
invidents a les eleccions municipals:  
 



 
  
 

 
  
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció: El Reial decret 1612/2007, de 7 de 
desembre, regula un procediment de vot secret per a les persones invidents per a 
l'exercici del dret de sufragi. Aquest reglament va ser el desenvolupament normatiu de 
l'article 87.2 de la Llei orgànica de règim electoral general, 5/1985, de 19 de juny, que 
habilitava el govern per regular un procediment de vot per a les persones cegues o 
amb discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret de sufragi, garantit el secret 
de vot. 
 
Aquest reglament ha permès que els invidents hagin pogut votar, amb plenes garanties 
de confidencialitat, en eleccions estatals, autonòmiques i europees, però no ho 
permetrà en les eleccions municipals. 
 
El mateix Reial decret estableix que l'àmbit d'aplicació del sistema de vot que regula 
serà en les eleccions a Corts Generals, Parlament Europeu, referèndums i les eleccions 
a assemblees legislatives de les comunitats autònomes, però no a les eleccions 
municipals. 
 
Aquesta exclusió no és exigida per l'article 87.2 de la Llei orgànica, el qual establia que 
aquest procediment s'aplicaria, en tot cas, a les eleccions a Corts Generals, Parlament 
Europeu i referèndums, però no excloïa les eleccions autonòmiques, ni locals. Per tant 
l'exclusió no és un imperatiu legal, sinó una opció del legislador. Opció que no 
compartim. 
 
Els ajuntaments som l'Administració més propera al ciutadà. Els ajuntaments són 
competents en matèries tan importants com urbanisme, promoció de l'esport i 
d'equipaments esportius, promoció de la cultura, en protecció del medi ambient urbà, 
entre d’altres. Els ciutadans invidents, o amb discapacitat visual, han de tenir el mateix 
dret a poder escollir els seus governants en els municipis, amb les mateixes garanties 
de confidencialitat i secret, que la resta de ciutadans del seu municipi. 
 
Només raons econòmiques poden justificar que s'exclogui el sistema de vot secret per 
a invidents en les eleccions municipals. Despeses que en la pràctica no serien molt 
superiors a altres eleccions d'àmbit general, ja que a la pràctica no s'aplicaria en tots els 
municipis, sinó només en aquells que tinguin població amb discapacitat visual. I que per 
evitar l'edició massiva de paperetes electorals es pot recórrer a criteris demogràfics, 
i/o demanar que se sol·liciti pel ple municipal respectiu. 
 
Atesos aquests antecedents considerem necessària la modificació de la normativa per 
permetre el vot reservat dels invidents també en les eleccions municipals. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple municipal la defensa del 
dret de vot reservat dels invidents i discapacitats visuals, amb l'adopció dels següents 
acords: 

  
1.- Reclamar la modificació amb caràcter d'urgència del Reial decret 1612/2007 per 
permetre el dret de vot dels invidents i discapacitats visuals en les eleccions municipals 
dels municipis que tinguin més de 1.000 habitants, o que, en tot cas, el seu ple 
municipal ho hagi sol·licitat, aprovant la sol·licitud per majoria simple dels seus 
membres. 



 
  
 

 
  
 
2.- Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació pressupostària 
necessària per garantir el dret de vot reservat per a invidents i discapacitats visuals en 
les pròximes eleccions municipals. 
 
3 -Comunicar els acords al Govern de l'Estat espanyol, al Grups del Congrés dels 
Diputats i al Senat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central, a la FMC i 
l’ACM i a l’ONCE. 
 

El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Sens dubte, si el sistema de sufragi és universal i es defineix 
el vot per ser individual, intransferible i secret, queda clar que pel contingut de la 
moció això no ho és per tothom. No és universal. Cal corregir. No agreugem les 
dependències i sí millorem l’autonomia que comença per la de consciència. 

 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar demanant a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació 
en relació al finançament de les Escoles Bressols municipals  
 
La regidora Sra. Roig llegeix la següent Moció: Atès que l’Estatut de Catalunya, en 
l’article 131.2, estableix la competència exclusiva en educació infantil de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’educació de Catalunya, en l’article 198, punt 2 estipula: 
 
Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats 
d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, 
d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament 
ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero 
a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 
s’ha eliminat la partida destinada al finançament de les escoles bressols de titularitat 
municipal, en contra del que determina la Llei d’educació de Catalunya. 
 
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves 
obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació amb el 
finançament de les escoles bressols municipals, primer reduint de forma unilateral i 
sense cap negociació l’aportació per alumnes fins a arribar a deixar-la a zero, i ara ja 
eliminant la partida dels pressupostos. 



 
  
 

 
  
 
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les bressols de 
titularitat municipal, que pertoca a la Generalitat, significa la total desinhibició de les 
seves responsabilitats, en traspassar tot el finançament d’aquestes bressols a fons 
municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’educació de Catalunya per 
part del Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que aquest mateix acord significarà per als ajuntaments una pèrdua neta 
d’ingressos, ja que els recursos que destini la Diputació al sosteniment de les escoles 
bressols els haurà de disminuir dels recursos disponibles per al finançament d’altres 
serveis o inversions municipals. 
 
El Grup municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Reprovar la consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada pel 
que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la LEC 
i els acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les escoles 
bressol. 
 
2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost 
del Departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida específica i amb la 
suficient dotació econòmica per satisfer el finançament de les escoles bressols de 
titularitat municipal, tal com estipula la Llei d’educació de Catalunya, d’acord amb les 
competències exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en 
l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la 
representació del món local (ACM i FMC), i recuperant com a mínim el finançament 
del 2010. 
 
3.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les 
entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal 
incomplerts des de l’any 2011. 
 
4.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja  
justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat 
municipal. 
 
5.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya,  al Consell 
Territorial d’Educació del Maresme, al Consell Escola Municipal, i a l’AMPA de l’escola 
bressol municipal. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: La CUP pensem que invertir en educació és una inversió 
que tard o d’hora dóna resultats. I no fer-ho té conseqüències. L’escola en tots els 



 
  
 

 
  
seus nivells, a banda d’aprenentatges curriculars, i per sobre de tot, és una molt potent 
eina de socialització i de construcció social i nacional. I, altre cop i arran de les 
retallades, en concepte d’inversió, encara se’ns deuen 298.000 euros del 2013. I,  
malauradament, també s’ha tancat l’aixeta a l’ajuda econòmica que es rebia de la 
Generalitat ja que l’aportació que feia per alumne/a es va reduir en 500 euros al 2011 i 
ara ja no existeix. I no ens podem permetre, com a país, que hi hagi qui en quedi al 
marge per motius de recursos. Per tant, cal apostar-hi i cal creure-se-la. Ja 
històricament l’escola bressol ha estat aquella patata calenta que les diferents 
administracions s’han anat passant. I ara és foc roent. La CUP donarem suport a la 
moció perquè creiem plenament en l’ensenyament públic, l’obligatori i el no obligatori. 

De fet, tal com diu la ILP d’educació a la qual aquest consistori va aprovar donar 
suport, “la Generalitat és l’administració competent en l’etapa educativa de 0 a 3 anys”. 
I també proposa aquesta Iniciativa Legislativa Popular que es destini un mínim del 6% 
del producte interior brut a l’ensenyament públic. Són mesures que, al capdavall, 
consoliden allò que en diem estructures d’estat, i que sembla que uns se n’omplen la 
boca i per darrere retallen. 

 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta 
literalment el que segueix: El nostre grup votarà favorablement la proposta perquè 
considera que és de justícia, ara bé, que ens quedi molt clar a tothom que l’origen 
d’aquestes retallades i incompliments de la Generalitat tenen a veure amb el robatori 
descarat i els incompliments per part de l’Estat espanyol, sumat a la pèssima gestió 
econòmica del tripartit. 
Tinguin també molt clar, especialment el Grup d’Iniciativa, que això anirà a pitjor 
mentre no sortim del marc legal espanyol, mentre no ens independitzem d’un Estat 
que ens roba. El passat Ple de novembre el nostre Grup va presentar una moció en 
suport a la  Declaració Unilateral d’Independència, ICV va manifestar que nosaltres 
teníem massa presa i es van abstenir a la votació, prèviament ens van demanar que 
retiréssim la moció.  
Com es pot dir que no tenen presa i alhora lamentar-se de les conseqüències directes 
d’estar sotmesos a unes lleis que permeten un saqueig del 9% del PIB català?, que 
aquest dèficit repercuteix en un increment del deute, que els interessos representen 8 
milions d’euros diaris.  
Es pot no tenir pressa quan cada dia et costa 8 milions d’euros?, pensem que no són 
vostès gaire conseqüents. 
També cal afegir que Mas i Junqueras, els quals lideren el "Pacte per la Llibertat", 
recentment renovat 9 mesos més fins el 27S, no fan res per impedir la dependència 
espanyola, causa de les retallades. 
Segons l'últim informe d'Intermón Oxfam, 'La trampa de l'austeritat', en set anys la 
pobresa ha augmentat quasi en 5 punts a Catalunya, i ja suposa el 21'9% de la població 
(1,6 milions de catalans) i 197.794 persones, segons un informe de CC.OO, són 
persones aturades que no reben cap prestació econòmica. 
 



 
  
 

 
  
Votarem a favor d’aquesta moció per convicció, però nosaltres i 1,6 milions de catalans 
a diferència d’ICV, tenim pressa, molta pressa. 
 
 
L’alcalde, Sr. Fors, en representació del grup municipal de  CIU, manifesta literalment 
el que segueix: Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, ja que no creiem que la 
consellera Irene Rigau no estigui complint amb les seves funcions com a consellera. 
 
Sí que és veritat que han minvat les ajudes a les escoles bressol, però aquestes han 
estat substituïdes per la Diputació. La Generalitat ha actuat en conseqüència a la seva 
situació econòmica i, des de el nostre punt de vista, intentant cobrir els serveis. 
 
Aquí al nostre poble, no hi ha hagut cap canvi de quota i és més, som el municipi amb 
una taxa més baixa dins la comarca del Maresme, la que més. 
 
S’han mirat la proposta de pressupost de la Generalitat d’enguany on hi ha una partida 
econòmica per a les escoles de música? Doncs sí. Així és. 
 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: 3 vots del PSC, 2 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1vot 
d’ERC i 2 vots PP. 
Vots en contra: : 5 vots de CiU 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


