
 
  
 

 
  
 

 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 4 
Data: 25 de març de 2015 
Horari: de 20.00-  23.40  hores 
Lloc: Sala de Plens  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

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

  
 
 
Com a qüestió prèvia l’alcalde sotmet a votació per urgència la incorporació d’un nou 
punt a l’ordre del dia, la concessió d’una subvenció al Sr. Luna i la Sra. Garcia. 
 
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència a votació, s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
Es retira el punt número 3 de la convocatòria. 
 



 
  
 

 
  
 
Atès que la sala de Plens és plena de les famílies afectades per la preinscripció de P-3 
per al curs 2015-2016, es presenta la incorporació d’una moció  per donar-los suport. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER DONAR 
SUPORT A LES FAMÍLIES AFECTADES PER LA PREINSCRIPCIÓ DE P-3 PER 
AL CURS 2015-2016.-  
 
La regidora Sra. Mir llegeix la següent Moció:  Atès que ja s’ha fet pública la preinscripció que 
hem tingut a les escoles d’Arenys de Mar a P-3 per al curs 2015-2016. 
 
Atès que 77 famílies afectades per aquesta demanda han sol·licitat majoritàriament com a 
primera i única opció l’escola Joan Maragall. 
 
Atès que aquestes famílies ens han manifestat la seva angoixa sabent que en aquesta escola 
s’ofereixen només 50 places. 
 
Atès que l’Ajuntament vol acompanyar aquestes famílies en la seva elecció escolar. 
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament d’Arenys de Mar  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Donar tot el suport i acompanyar en aquest procés a totes les famílies que han triat l’opció 
d’escola pública i laica. 
 
2.- Manifestar-nos plenament en defensa de l’escola pública, i del dret a decidir  quin model 
d’educació volem per als nostres fills. 
 
3.- Defensar i exigir al Departament d’Educació la TERCERA LÍNIA a l’escola Joan Maragall 
com a exemple d’aquest dret, i demanar una reunió amb el director dels Serveis Territorials del 
Maresme-Vallès Oriental i amb la consellera d’Educació. 
 
4.- Donar suport a l’escola pública per tal de dotar-la de tots aquells recursos necessaris. 
 
5.- Fer arribar al Departament d’Ensenyament la carta emesa per aquestes famílies i en concret 
al director de Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, i també a la consellera 
d’Educació Irene Rigau. 
 
6.- Enviar-ne una còpia a les entitats educatives i organitzacions sindicals sotasignades. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: El nostre Grup votarà favorablement a la moció i volem 
posar de relleu que 75 persones han demanat plaça a l’escola Maragall, 35 al Sinera i 35 
a la Presentació. En total més de 100 famílies volen portar els seus fills i filles a la 
pública. 
 
Que aquesta demanda es pot satisfer plenament sense que això representi cap 
increment de cost ni de recursos, ja que a l'escola Maragall no cal crear cap nova aula 



 
  
 

 
  
d' Educació Infantil ni contractar més personal. Ja hi és. Ara hi ha 3 aules de P5, 3 de P4 
i 2 de P3. Si es concedís la tercera línia de P3 per al curs vinent , hi haurien 3 aules de 
P3, 2 aules de P4 i 3 aules de P5. Com veieu, són les mateixes xifres i el mateix 
personal docent. 
 
La solució més racional és permetre anar al centre que s'ha demanat. Si hi ha 35 infants 
preinscrits al Sinera i 35 a la Presentació, que es poguessin encabir tots, en dues aules 
per nivell. I els 75 del Maragall en tres aules. I tots contents. 
 
Però tenim la percepció que Ensenyament de la Generalitat no ho veu així. 
Normalment miren el cens i veuen 150 alumnes, llavors diuen: 3 centres, 150 
alumnes... dividim! 50 alumnes a cada centre. Fan matemàtiques pures, no fan 
sociologia ni demografia... 
 
Doncs això, una mica menys de matemàtiques, donem resposta als pares i mares i 
racionalitzem la despesa pública, en aquest cas es pot fer tot a l’hora. 
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  Des ERC donem ple suport a la moció que hem consensuat 
entre tots els grups municipals, en què es reclama la reobertura d’una tercera línia de 
P3 a l’escola Joan Maragall per donar cabuda a totes les famílies que volen portar als 
seus fills a l’escola pública. La nostra proposta era més contundent i crèiem que 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha de fer valer la seva veu, però també la veu de 113 
famílies que han apostat per l’escola pública. Hi volíem afegir uns quants punts més, 
però no ha estat possible, i atès que es tracta d’una moció de tot el consistori hem 
cregut oportú no trencar el consens i donar suport a la moció conjunta per dotar-la de 
més força, però sí que ens agradaria exposar el que ens hauria agradat afegir-hi, què és 
el següent: 
 
"- Atès que fins al curs 2013-2014, l'escola Joan Maragall disposava de tres línies de P-3, 
de les quals es va decidir tancar-ne una per manca d'alumnes i atès que la preinscripció 
aquest any supera amb escreix la capacitat de satisfer aquesta demanda, tenint l'escola 
la infraestructura suficient per a la reobertura d'una tercera línia de P-3. 
 
- Atès que les famílies que no obtindrien plaça a l'escola pública han triat fer la 
preinscripció precisament en una escola pública i no en una escola concertada i 
religiosa com és l'alternativa que sembla que se'ls vol donar a aquestes famílies. 
 
- Atès que aquest Ajuntament ha defensat sempre l'escola pública de qualitat i que per 
aquest motiu ha presentat i adoptat nombroses mocions al llarg dels anys en aquest 
sentit." 
 
Des d’ERC sempre hem apostat per una escola pública de qualitat, una escola nostra, 
propera, amb el model educatiu català que tant ens va costar aconseguir i que tant ens 



 
  
 

 
  
costa preservar. Per això hem de lluitar per aconseguir que s’obri la tercera línia de P3 
garantint així l’oferta educativa pública a tothom que ho vulgui. Creiem que és de sentit 
comú aquesta solució, més quan l’escola té la infraestructura suficient per fer-ho i més 
quan del total dels 113 nens i nenes que han fet la preinscripció a l’escola pública, si 
s’obre la tercera línia que reclamem, hi hauria 22 alumnes a cada classe, ràtio totalment 
correcta i assumible.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Primer de tot, el que volem fer la CUP és felicitar la 
comunitat educativa de l’ensenyament públic de la vila per l’autoorganització per 
defensar el dret d’accés a l’escola pública.  
 
Moltes vegades l’ensenyament, com la sanitat, és l’ase dels cops de la desertització i de 
les retallades als serveis públics: pèrdua de línies, pèrdua de places, pèrdua de recursos 
personals i fungibles, etc. I el resultat de tot plegat, qui acaba rebent, és l’usuari, la 
mainada. Però l’ensenyament comença i acaba amb l’alumnat. És la matèria primera 
amb la qual es treballa.  
 
Per tant, no podem amagar el cap sota l’ala o mirar cap a l’altre costat quan el que 
estem fent a l’ensenyament és compartit amb les famílies i la resta de la societat, ja que 
el que estem fent és construir el país de demà. És per això que la responsabilitat d’un 
govern ha de ser garantir un sistema educatiu sota els principis de democràcia, laïcitat, 
gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat des de la llar d’infants fins 
a la universitat. 
 
I la setmana passada a Arenys va semblar que hi havia el dubte sobre si el Departament 
d’ensenyament assumia els principis tot just ara esmentats. Desertitzar la pública ja és 
un problema de per si, és clar. Però el que encara és més greu, i això passa arreu del 
país, és que darrere les retallades hi hagi un pla B. Es carreguen la pública i reforcen la 
concertada. I això, per un moment, va semblar que es volia fer a Arenys. 
 
Des de la CUP entenem sobradament el desig de les famílies per preinscriure els seus 
fills i filles a la pública; és la de qualitat amb un personal altament qualificat. No volen 
que se’ls pagui la concertada, volen un servei de qualitat des de la base i 
l’heterogeneïtat. I això no només és un desig sinó que també és un dret. I el govern té 
l’obligació de garantir-lo. 
 
Per tot plegat, la CUP farem suport a la moció així com a totes aquelles reivindicacions 
en favor de les classes populars i en contra a la mercantilització dels serveis públics 
com són la sanitat i, el que ara ens ocupa, l’ensenyament. 
 

El regidor Sr. Lopez, en representació del grup municipal d’ ICV, manifesta literalment 
el que segueix: El grup municipal d’ICV també donem suport a les 77 famílies que han 



 
  
 

 
  
triat per als seus fills iniciar l’escolarització a l’escola Joan Maragall i veuen que 
possiblement no totes ho podran fer. 

Però també volem manifestar el nostre suport incondicional a l’escola pública que en 
els darrers anys s’ha vist enormement afectada per les retallades en educació 
imposades per les polítiques de dretes tant del govern de la Generalitat de Catalunya 
com el de l’Estat espanyol. 

I si una majoria de famílies, exercint el seu dret a poder decidir quin model educatiu 
volen per als seus fills, han decidit triar una escola pública i laica deu ser per alguna 
cosa, i per tant les administracions, incloent-hi la nostra, hem de vetllar per respectar 
aquesta decisió dels pares. Si ells, lliurement, han triat un model educatiu públic i laic 
per als seus fills, no els podem obligar a anar a una escola concertada i no laica. Amb 
l’educació dels nostres fills no hi podem jugar. 

Nosaltres sempre hem sigut ferms defensors dels serveis públics essencials amb un 
accés universal i gratuït per a tothom, i de bona qualitat. No permetrem que per una 
decisió purament política això s’alteri com és el cas. 

A Arenys de Mar hem tingut episodis similars a l’actual (a la mateixa escola Joan 
Maragall o a l’Institut Els Tres Turons) i la nostra memòria històrica ens diu que 
sempre els diferents governs municipals han aconseguit situar les demandes on toquen, 
atenent les queixes i a les mobilitzacions de les famílies. I ara no pot ser menys. 

Nosaltres hem volgut aportar cinc esmenes a la moció que es proposa des de la 
regidoria i que celebrem que tots els grups municipals hagin volgut compartir. És 
important que l’Ajuntament, com a institució més propera al vilatà es defineixi i sigui 
capaç de defensar la nostra escola pública triada per una majoria de les nostres 
famílies. 

Per tant, hem de lluitar i reclamar que no només es reobri la tercera línia de P3 a 
l’escola Joan Maragall, sinó també que es doti dels recursos necessaris per poder 
atendre com cal aquests nens. En aquest sentit volem recordar que l’escola Joan 
Maragall ja disposa dels espais necessaris per tenir aquesta tercera línia i per tant, 
estructuralment, això no comporta una dificultat afegida. 

Donem molt de valor al fet que la carta a què es refereix la moció i dirigida al director 
de Serveis Territorials (Sr. Josep-Vicent Garcia i Caurín) estigui signada pels pares 
afectats, però també tingui el suport d’entitats educatives com l’AMPA de l’escola 
Sinera, l’AMPA del Joan Maragall, l’AMPA de l’Iinstitut Els Tres Turons, organitzacions 
sindicals de mestres i estudiants i l’Assemblea Groga de l’Alt Maresme, cosa que 
significa que totes elles han estat capaces de mobilitzar-se en pocs dies per un objectiu 
comú i a les quals volem agrair públicament la seva feina i el seu suport en aquest 
assumpte i, tal com diu la carta, el seu compromís en defensa del dret d’accés a l’escola 
de gestió pública amb una ràtio de qualitat i sense un ideari privat. 



 
  
 

 
  
En l’àmbit local, hem comprovat com l’opció de l’escola pública ha anat augmentant en 
les preferències dels pares en els darrers anys, ja sigui per un tema ideològic de les 
famílies o per la situació econòmica precària en què per desgràcia es troben moltes 
d’elles, tant és així que ja l’any passat a l’escola Joan Maragall es van fer 60 peticions per 
entrar a P3 quan només s’oferien 50 places. I també s’ha de dir que aquesta demanda 
de places públiques també s’ha incrementat des que existeix l’escola Sinera. 
Actualment, i tal com ens han manifestat alguns pares, el fet de voler anar 
majoritàriament a l’escola Joan Maragall en part es deu a la seva ubicació més cèntrica 
en el poble, cosa que facilita l’accés a moltes famílies, ja que encara no hi ha hagut un 
desplegament massa ampli de la població cap a la nova zona del Bareu, cosa que 
explicaria també en part la davallada de sol·licituds a l’escola Sinera. Aquest fet, i com 
he dit ens ho han comentat alguns pares, per a algunes famílies que voldrien anar a 
l’escola Joan Maragall i no podran fer-ho pot suposar una càrrega econòmica quan, per 
exemple, tinguin més complicat anar a buscar els nens al migdia i els hagin de deixar a 
dinar a l’escola. 

Per tots els motius exposats nosaltres donem suport a totes les accions que pugui fer 
el col·lectiu de pares i mares i les entitats educatives esmentades per tal d’assolir 
novament la tercera línia de P3 a l’escola Joan Maragall, cosa que donaria sortida al 
problema plantejat. Però també donarem suport a l’escola Joan Maragall i també a 
l’escola Sinera, com a escoles públiques, laiques i de qualitat que són, per tal que 
puguin tenir tots els recursos materials i humans necessaris perquè l’educació dels 
nostres fills sigui la que volem. Nosaltres creiem en l’educació pública. 

Demanem al Ple de l’Ajuntament que sigui sensible a les peticions de la majoria de 
famílies d’Arenys de Mar que volen una educació pública i laica per als seus fills. I es 
posicioni fermament i exigeixi al Departament d’Educació la tercera línia de P3 a 
l’escola Joan Maragall. Que lluitem fins a on faci falta per aconseguir-ho perquè com ja 
he dit: amb l’educació dels fills no hi podem jugar! 

 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta 
literalment el que segueix: No estem parlant només d'un tema d'unes famílies o fins i 
tot d'una escola, estem parlant de drets de les persones i d'un tema de poble. Donem 
el suport total del nostre grup a aquesta justa reivindicació així com ja ens hem posat 
en contacte amb el nostre grup al Parlament de Catalunya perquè en seu parlamentària 
faci les corresponents preguntes. 
 
 
L’alcalde Sr. Fors, manifesta literalment el que segueix: Aquest govern ja es va posar en 
contacte de seguida amb el delegat d’Ensenyament de la Generalitat a la comarca i li va 
dir que cap nen que volgués anar a la pública es quedaria sense plaça i al mateix poble, 
que cap pare pateixi, perquè les seves demandes seran escoltades. Fa només una 
setmana que es van tancar els terminis per accedir al curs que ve i a hores d’ara el 
Departament encara no ha fet cap proposta. Per tant les concentracions o recollides 



 
  
 

 
  
de firmes estan molt bé, però cal deixar clar que el Departament encara s’ho està 
estudiant. 
 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
L’alcalde Sr. Fors  obre la sessió. 
 
 
1.- Aprovar acta sessió anterior de data 25 de febrer de 2015.- 
 
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 25 de febrer de 
2015. L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
  
 2.- Declarar els serveis essencials i prioritaris.-  El tinent d’alcalde Sr.  Vinyes 
dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
ANTECEDENTS 
 
I.- L’art. 21Dos de la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2015, estableix que “Durant l’any 2015, no es procedirà a la contractació de personal 
temporal,  ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de 
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran, als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials”. 
 
II.-La norma no estableix una definició dels sectors, funcions i categories professionals que cal 
considerar prioritaris, per la qual cosa són les administracions locals, de manera individual, les 
que ho han de determinar fent ús de la seva potestat autoorganitzativa i del principi 
d’autonomia local. 
 
III.-Per això el servei de RRHH va demanar als diferents responsables dels serveis municipals 
que informessin dels serveis que consideren essencials i prioritaris i ho motivessin, cosa que 
van fer tots els responsables. 
 
IV.-Atès que la Llei 7/1995 de 2 d’abril, de bases del regim local (LBRL) determina en els articles 
25 i concordants les competències que poden assumir els municipis i en  l’art. 26 determina els 
serveis considerats com a essencials i de prestació obligatòria municipal. 
 
V.-Atès que aquest Ajuntament compleix els criteris i procediments que estableix la Llei 
orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
VI.-Atès que valorada la suficiència de la motivació continguda en els informes  dels diferents 
responsables municipals, es conclou que poden declarar-se prioritaris o essencials els que es 
relacionen en l’apartat primer, pels següents raonaments: 
 
A) Per tractar-se de serveis essencials que preveuen els arts 26 i concordants de la Llei 

7/1995 LBRL. 



 
  
 

 
  
B) Per considerar-ho prioritari en el municipi pels serveis prestats a la ciutadania i per la 

necessitat de complir les ràtios oficials, com son els casos del geriàtric i de serveis socials. 
C) Perquè pel nombre reduït d’efectius del servei o perquè siguin llocs singulars, en cas de 

vacant dels titulars, no es pugui prestar el servei amb altre personal de l’Ajuntament, i sigui 
necessari ocupar el lloc de forma interina per poder respondre a les necessitats del servei. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 7/1995 de 2 d’abril, de bases del regim local (LBRL): arts, 25,26, 92bis i concordants. 
Llei 36/2014 de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, art. 
21Dos. 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
És per això que  es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
Acords:  
 
1. Declarar que només es podrà contractar personal laboral temporal, fer nomenaments de 
personal estatutari i de funcionaris interins, corresponents als següent serveis: 
 
- Àrea de Serveis a les Persones: 
 
1.- Dos educadors/ores socials i tres treballadors/ores socials i una treballadora familiar. 
2.- Cinc auxiliars de geriatria de la Residència Geriàtrica Municipal 
3.- Un auxiliar de la  Biblioteca P. Fidel Fita 
4.- Un peó manteniment Esports 
5.- Un conserge i 1 auxiliar administratiu/iva adscrit a l’àrea de Cultura 
6.- Un tècnic/a d’Educació 
 
-Area d’Alcaldia 
 
1.- Un administratiu/iva  i un dinamitzador/a de Promoció Local   
2.- Un administratiu/iva i un informador/a de Turisme 
 
-Àrea de Serveis Territorials i Municipals: 
 
1.- Vuit peons de neteja a l’àrea de Serveis municipals 
2.- Dos oficials segona obres 
3.- Dos conductors/ores adscrits a la Brigada 
4.- Un tècnic/a d’Administració General 
5.- Un tècnic/a de Medi Ambient  
6.- Dos zeladors/es de Medi Ambient 
7.- Tres peons jardiners 
 
-Area de Serveis Generals: 
 
1.- Un auxiliar del servei d’Atenció al Ciutadà 
2.- Un administratiu/iva del servei de l’Arxiu Municipal 
3.- Un administratiu de Recursos Humans  
  



 
  
 

 
  
2. Les contractacions laborals temporals i els nomenaments com a funcionari interí portats a 
terme com a conseqüència d’aquesta declaració de serveis prioritaris i essencials, en cap cas 
podran suposar una modificació per increment del pressupost del Capítol 1 d’aquest 
Ajuntament. 
  
3. Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament de caràcter 
temporal, han de quedar acreditades en l’expedient, mitjançant informe del cap corresponent o 
tècnic responsable, les causes de la necessitat urgent i inajornable per procedir a la 
contractació o nomenament de personal, així com la impossibilitat de suplir les mancances de 
personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb especial justificació de 
la impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals d’assignació de funcions al 
personal de la mateixa corporació en actiu. 
 
4.  Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i el BOP de Barcelona. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: Entenem l’enunciat de la proposta d’acord i el canvi 
normatiu que el motiva, que és una derivada d’aquesta llosa cada cop més pesant que 
imposa l’aparell de l’Estat. 
 
Entenem que és un pas necessari per tal de poder cobrir les suplències que es puguin 
produir al llarg de l’any per contingències diverses. 
 
Estem en contra de la intromissió constant per part de l’Estat en l’Administració Local, 
que en lloc d’oferir solucions i simplificar la gestió, cada cop l’esclerotitza més. 
 
La premissa subjacent d’aquesta proposta d’acord és que l’Ajuntament mantingui el 
nivell de servei, passi el que passi, sense incrementar la massa salarial, ni que sigui 
temporalment. Tot això immersos en un escenari de pèrdua d’ingressos municipals, de 
retallades en les aportacions de la Generalitat i de l’Estat. 
 
Davant d’això només es pot optar per una profunda racionalització i modernització 
dels serveis municipals per poder fer més amb menys o bé esperar el col·lapse. 
 
Les diverses lleis estatals que pretesament diuen cercar la racionalització dels ens 
municipals, no afavoreixen gens aquesta racionalització, perquè el seu veritable objectiu 
és la recentralització del poder de l’Estat i els ajuntaments són el seu camp 
d’operacions. 
 
El nostre Grup s’abstindrà en la votació, ja que no hi volem afegir més dificultats, però 
deixem constància que cada dia que passa sense la Independència la precarietat 
municipal avança i destrueix autogovern i qualitat de vida. També insistim a l’equip de 
Govern i als tècnics de la casa que es revisi sistemàticament i objectivament aquesta 
relació de serveis essencials per adaptar-se eficaçment a les necessitats de cada 
moment i que no esdevingui un fòssil inoperant. 



 
  
 

 
  
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  En aquest punt ERC ens abstindrem ja que no hem pogut 
participar en la decisió de valorar quins són els serveis essencials i prioritaris, i pel que 
hem vist en la documentació del punt que es porta a aprovació, des d’ERC tenim altres 
prioritats i una visió totalment diferent del que ha de ser el funcionament de 
l’Ajuntament, molt més encarat a fer fàcil la vida dels arenyencs i no el contrari. 
Considerem que tot i que se’ns va dir que aquest llistat l’havien elaborat els caps de 
cada un dels departament, es tracta d’una decisió política en virtut de les prioritats que 
tenim cadascun dels grups municipals.  
 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix:  Respecte a aquest punt, el primer que volem dir la CUP és 
el fet que altra volta ens trobem amb una ingerència, de fet una imposició, del govern 
de torn espanyol que parteix de la Llei de pressupostos generals espanyols. Entenem 
l’objectiu de la racionalització, sí, però no el compartim ni de bon tros. No es pot 
racionalitzar, sinònim en molts casos de retallar, desertitzant els serveis que 
l’Administració pública gestiona més propers al ciutadà: l’Administració local. I 
entenem que la cosa va per aquí. 
 
I com que les coses no vénen soles, aquesta ingerència té com a punt de partida una 
altra ingerència. El fet de no poder augmentar la massa salarial, perquè ens entenguem, 
no poder contractar. I això fa que es limitin les accions i serveis que un ajuntament pot 
fer, alhora que obre la porta, com dèiem suara, perquè aquestes accions i serveis siguin 
externalitzats, que sobre això no hi ha cap llei que ho prohibeixi. Altra cop es posa la 
gestió pública al servei del mercat i es deixa via lliure a la privatització. I com sempre, 
qui en paga els plats trencats és el poble. 
 
D’altra banda, la necessitat de fer aquesta declaració, no en la forma sinó en el 
contingut, la CUP pensem que és fruit d’una anàlisi política i, com sempre que es fa 
política, les conseqüències, allò que se’n deriva, en funció de la coordenada ideològica 
de cadascú, pot ser una cosa o una altra. I diem això perquè en la llista de tasques, de 
la contractació de personal laboral temporal, la CUP hi hauríem prioritzat altres 
aspectes, altres regidories, perquè ens entenguem. És cert, ho tenim present, en 
aquesta llista s’inclouen places que es contractaran mitjançant convenis i subvencions 
amb la Diputació de Barcelona. Moltes, la majoria, les compartim. Ara bé, el Programa 
complementari de foment de l’ocupació local, així s’anomena, permet altres 
possibilitats. 
 
Hauria estat interessant, per exemple, que s’haguessin creat dues places, des de Serveis 
Socials o Urbanisme, per redactar el Pla local d’habitatge, un compromís adquirit en 
una moció presentada fa més d’un any per la CUP i que va ser aprovada per tots els 



 
  
 

 
  
partits del consistori. És una mostra que constata allò que dèiem de les coordenades 
ideològiques, les prioritats i la política. 
 
Amb tot, i tal com hem dit, la proposta no ens sembla malament, senzillament que la 
milloraríem si haguéssim pogut participar en els debats previs. Des de les 
administracions públiques cal fer esforços per crear aquests plans d’ocupació tot i el 
cost que això suposi. Actualment, no deixen de ser un servei. Per tant, benvinguts 
siguin atès que són llocs de feina directes per a persones empadronades a la vila. 
L’aposta per entrar en aquests programes és una bona sortida per a qui hi pugui optar. 
34 concretament i per, malauradament, només mig any. 
 
El sentit del vot de la CUP serà un sí crític a aquest punt. 
 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Entenem que la proposta que es porta avui a Ple pel que fa a la 
declaració de serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, està 
totalment encaminada a vehicular gairebé en la seva globalitat, i fent servir els 
mecanismes que la llei preveu a hores d'ara, la contractació de treballadors en situació 
de desocupació per a la realització del Programa complementari de foment de 
l’ocupació. 
 
És per aquest motiu, que hi votarem a favor, perquè creiem que és molt important que 
aquesta mesura doni llum verda legal als plans d'ocupació que donaran feina a 34 
persones en situació d'atur. Recordem que aquesta plans es poden dur a terme, en 
virtut del programa de Foment de l'ocupació de la Diputació de Barcelona que 
subvenciona la nostra vila amb 350 mil euros, i que han tingut una demanda 
importantíssima, fruit de la situació real que estem vivint. 
 
Els llocs de treball oferts han estat suggerits pels diferents caps d'àrea de l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar, i s'han distribuït entre diferents àrees de l'Ajuntament d'Arenys. 
 
Celebrem que aquesta mesura que avui s'aprova pugui donar cobertura legal als plans 
previstos, i no entrarem en consideracions de si les places destinades són al nostre 
entendre prioritàries o essencials, perquè no tindria cap sentit, atès que tot el procés 
ja és en marxa. 
 
Sigui com sigui, volem fer algunes consideracions: 
-Pensem en la temporalitat dels Plans d'ocupació, i que d'aquí uns mesos tindrem noves 
necessitats, o algunes que quedaran al descobert, i que cal seguir treballant en la línia 
d'aconseguir més plans o fer-ne de propis des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 
--Nosaltres no estem d'acord amb aquesta mesura legal, ni amb l'anterior vigent des 
del 2013, com tampoc amb el conjunt de mesures del govern del PP, que via decrets 
lleis, modificacions de lleis i altres signifiquen una laminació de l'autonomia, 
competències i vulneració del principi de subsidiarietat. 



 
  
 

 
  
 
 
 
El Govern del PP ha aprovat un conjunt de mesures que no pretenien un control 
econòmic, sinó que volien una pèrdua de capacitat dels governs locals, la privatització 
de serveis i la fiscalització des de Madrid de tota l'activitat del món local. 
 
La mesura del pressupost, congelació de plantilles, i la LRSAL són dos dels exemples 
més evidents i insígnies de la reforma del PP. 
 
Aquestes mesures, de moment, han comportat pèrdua de llocs de treball en el sector 
públic i per tant més precarització laboral, més aturats i uns serveis prestats amb 
menys recursos econòmics i professionals. Val a dir que la professionalitat del conjunt 
de treballadors i treballadores de l'administració ha pal·liat en part aquesta retallada. 
 
Ara bé, un cop manifestat el desacord en la mesura de la legalitat vigent impulsada pel 
PP, entenem que en aquest cas, la finalitat d'aquesta declaració de serveis públics 
essencials permet la contractació, sense ampliació de plantilla i de capítol I, d'aquestes 
34 persones en els Plans d'ocupació, i per aquest motiu hi votarem a favor. 
 
I entenem també, tal com se'ns ha explicat, que es podrien portar a Ple aprovacions 
similars en els casos d'urgència de serveis prioritaris quan calgués. 
 
 
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 del PP,  3 vots d’ICV i 1 vot de la 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot d’ ERC i 1 vot del BLOC 
 
 
3.- Ratificar els Decrets núm. 161 i 205/2015.- El tinent d’alcalde Sr. Vinyes 
llegeix els següents Decrets: 
 
161/2015 Decret 
 
Atès que a la plantilla de personal laboral del 2015, existeix una plaça vacant  d’ajudant 
conductor del grup assimilat AP amb dotació econòmica suficient. 
 
Vist l’informe del cap del Serveis Municipals, de data 12 de febrer de 2015, en el qual posa de 
manifest la necessitat de cobrir l’esmentada plaça per garantir el normal funcionament del 
servei. 
 
Vist que el Sr. José Maria Grajera Navarro  és el primer de la borsa creada en el procés per a 
la selecció d’un/a ajudant conductor, portat a terme al febrer de 2014, expedient 155/2013; 
per a cobrir vacants sobrevingudes d’aquesta categoria laboral. 



 
  
 

 
  
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’art. 21 Dos de la Llei 36/2014 de 26 de 
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, resta justificada aquesta 
contractació temporal per garantir la prestació del servei essencial de manera satisfactòria al 
municipi. 
 
Atès que aquest expedient ha estat fiscalitzat per la Interventora i existeix consignació 
pressupostària adequada i suficient adequada a la naturalesa de la despesa. 
 
Vist l’informe favorable de la cap de RRHH i Organització de data 12 de febrer de 2015. 
 
Vist l’article 4 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 
15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada. 
 
És per això que, fent ús de les atribucions que em confereix l’article 53.1 i) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, 
 
Resolc:  
 
1.- Contractar el Sr. José Maria Grajera Navarro, amb DNI 38838456N, com a ajudant 
conductor, grup assimilat AP, mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat per vacant  
del titular en situació d’excedència, a partir del 25 de febrer; en el benentès que cessarà 
automàticament en el moment de cobrir-se la plaça en forma legal o per la reincorporació del 
titular del lloc.  
 
2.- Donar d’alta al règim general de la Seguretat Social el Sr. José Maria Grajera Navarro i 
establir una retribució de 1399,70€ bruts mensuals, amb una jornada de 37.5 hores setmanals a 
prestar segons organització del servei. 
 
 
205/2015 Decret 

 
Vistos  els informes de la directora de la Residència Municipal, de data 26 de febrer de 2015, en 
els quals es posa de manifest la urgent i inajornable necessitat de contractar dos auxiliars de 
geriatria amb motiu de l’acumulació de tasques produïda per diverses vacants sobrevingudes i 
per la necessitat legal de mantenir les ràtios oficials establertes. 
 
Atès que el servei que presta la Residència Geriàtrica no pot restar desatès, que és prioritari 
en aquest municipi i que no es pot incomplir la ràtio mínima establerta per l’ICASS en atenció 
directa i diària amb els usuaris de la Residència. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21 Dos de la Llei 36/2014 de 26 de 
desembre de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, resten justificades aquestes 
contractacions temporals. 
 
Vista la borsa de treball creada al maig de 2014 per cobrir places vacants d’aquesta categoria, 
de la qual s’ha avisat la persona que hi figura en primer lloc, Sra. Alba Sánchez Naharro, i va 
acceptar l’oferiment i per a la segona contractació s’ha cridat la persona que figura en segon 
lloc, que ha declinat l’oferiment perquè es troba actualment treballant i per això es truca a la 



 
  
 

 
  
persona que ocupa el tercer lloc i és la que accepta l’oferiment. 
 
Vist l’art. 3 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 
de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de duració determinada. 
 
Vist l’informe favorable de la cap de RRHH i Organització de data 26 de febrer de 2015. 
 
Atès que aquest expedient ha estat fiscalitzat per la interventora i existeix consignació 
pressupostària adequada i suficient a la naturalesa de la despesa. 
 
És per això que, d’acord amb les atribucions que em confereix l’article 53.1 i) del Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
Resolc:  
 
1.-  Contractar la Sra. Alba Sánchez Naharro, amb DNI 38876558A, amb la categoria d’auxiliar 
de geriatria, des del dia 2 de març de 2015 fins a l’1 de juny de 2015, mitjançant un contracte 
laboral eventual a causa de l’acumulació de tasques produïda per diverses baixes sobrevingudes. 
Donar-la d’alta en el règim de la Seguretat Social i establir una retribució econòmica de 
1.175,12€ mensuals bruts, amb una jornada laboral de 40h setmanals, a prestar de dilluns a 
diumenge, amb un sistema de festius rotatius, d’acord amb l’organització del servei. 
 
2.- Contractar a la Sra. Ana Maria Canela Aspa, amb DNI 37329115T, amb la categoria d’auxiliar 
de geriatria, des del dia 2 de març de 2015 fins a l’1 de juny de 2015, mitjançant un contracte 
laboral eventual a causa de l’acumulació de tasques produïda per diverses baixes sobrevingudes. 
Donar-la d’alta en el règim de la Seguretat Social i establir una retribució econòmica de 
1.175,12€ mensuals bruts, amb una jornada laboral de 40h setmanals, a prestar de dilluns a 
diumenge, amb un sistema de festius rotatius, d’acord amb l’organització del servei. 
 
3.- Ratificar el Decret per l’Ajuntament en Ple. 
 
4.- Notificar-ho a les persones interessades, a la direcció de la Residència Geriàtrica i a la 
Intervenció municipal. 
 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
Vots a favor: :   5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 2 vots PP, 1 vot del BLOC 
Vots d’abstenció: 1 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot CUP   
 
 
4.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Sr. Luna i a la Sra. Garcia.- El 
tinent d’alcalde Sr.  Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, en data 30 de maig de 1997, va cedir al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya una porció de la finca propietat del monestir de les 
Mares Clarisses a fi de construir-hi l’ampliació de la seu dels Jutjats. 
  



 
  
 

 
  
En data 3 de març, el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, alcalde en aquell moment de l’Ajuntament, 
va comunicar al secretari general del Departament de Justícia que en la construcció del nou 
edifici judicial havien d’assumir l’obligació de traslladar l’actual ubicació de la caseta del masover 
de la finca, així mateix manifestava la necessitat que les germanes Clarisses disposessin d’un 
document en què es concretés aquesta obligació.  
  
En data 26 de març, el secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat va enviar 
un ofici a l’Ajuntament en el qual feia constar que en el projecte constructiu de l’edifici judicial 
s’inclouria el trasllat de la caseta del masover i que aquesta actuació implicaria una despesa que 
no ultrapassaria la quantitat de dotze milions de pessetes. 
  
Posteriorment les obres van executar-se i finalitzar-se sense haver-se efectuat el trasllat de la 
casa dels masovers i sense que constés en l’aprovació del projecte d’ampliació de l’edifici dels 
Jutjats el desplaçament de la dita caseta. 
  
Mitjançant escriptura de data 20 d’abril de 2005 el convent de les Mares Clarisses va atorgar al 
Sr. Luna i la Sra. Garcia, masovers ocupants de la caseta, un dret d’habitatge que s’inscrigué en 
el Registre de la Propietat. 
  
En data 29 de març del 2006, l’Ajuntament comunica al Departament de Justícia que no havia 
complert el compromís d’assumir les despeses de finançament dels costos per desplaçament 
de la caseta dels masovers. 
  
En data 16 de desembre de 2008, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
comunica a l’Ajuntament que l’obligació de traslladar la casa dels masovers havia esdevingut 
innecessària i mancada de dret públic i es negà a realitzar obres de manteniment de la casa. 
  
Actualment l’estat d’abandonament en què es troba el monestir de les Mares Clarisses i la 
manca d’obres de conservació de la caseta dels masovers ha comportat que les condicions 
d’habitabilitat del Sr. Luna i la Sra. Garcia siguin molt precàries. Cosa que s’afegeix al fet que no 
disposen de recursos per satisfer l’arrendament d’un habitatge al qual puguin traslladar-se de 
manera urgent. 
  
Val a dir que el convent de les Mares Clarisses va complir les obligacions estipulades i que 
l’Administració de la Generalitat ha incomplert el compromís que va adquirir al seu dia en el 
projecte constructiu de l’edifici judicial i que incloïa en la seva execució el trasllat de la caseta 
del masover. 
  
En el Ple del 18 de juny de 2014 es va aprovar una proposta exactament igual a la que ara es 
duu a aprovació relativa a l’any 2014 i no a l’any 2015. 
 
En el pressupost  municipal  vigent i aprovat per la corporació municipal existeix partida 
pressupostària 10 9120 48901 (Subvenció Sr. Luna i Sra. Garcia ajut habitatge). 
  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
  
1.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Mar concedeixi al Sr. Luna i la Sra. Garcia, amb caràcter 
personal, una subvenció nominativa com a màxim de 550,00 euros per al pagament de la renda 



 
  
 

 
  
d’un habitatge al qual s'han traslladat, ja que l’edifici fa temps que no s’ha reformat a causa de 
l’ampliació del jutjat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 912 48901.  
  
2.-  Aquesta subvenció es concedirà mensualment, des de gener del 2015 i fins al 31 de maig 
de 2015. La subvenció haurà de justificar-se davant l’Ajuntament amb els originals dels 
comprovants de despesa. En el supòsit de pròrroga, aquesta ha de fer-se de manera expressa i 
per períodes anuals. 
  
3.- Aquesta subvenció s’extingirà anticipadament en el moment que els beneficiaris rebin per 
qualsevol mitjà una prestació suficient per satisfer amb els seus propis recursos el pagament 
d’un lloguer, o els sigui restituït l’habitatge en condicions d’habitabilitat  per part de la 
propietat. 
  
4.- El Sr. Luna i la Sra. Garcia es comprometen i obliguen solidàriament a reemborsar a 
l’Ajuntament les quantitats percebudes en concepte de l’ajut descrit en els pactes anteriors, tan 
bon punt percebin alguna quantitat per part de la propietat actual o futura de l’immoble gravat 
en el seu dret pel títol que sigui. 
  
5.- Requerir al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que dugui a terme 
l’actuació a què, en data 22 de març de 1999, es va comprometre per al suport de l’ampliació 
de l’edifici dels Jutjats, i que es concretava a traslladar la caseta del masover. 
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:   Fa uns instants que el govern ens ha presentat aquesta 
proposta d’acord, entrada per urgència. Fa un mes, vam parlar amb els serveis 
econòmics de l’Ajuntament precisament perquè sabíem que la família afectada havia 
deixat de percebre aquesta subvenció i estava passant francament una situació 
insostenible. La resposta va ser que el regidor estava al cas, i que en breu s’arranjaria. 
Ha hagut de passar un altre mes, amb un altre rebut de lloguer que la família no ha 
pogut satisfer. En altres ocasions que s’ha portat a ple aquesta proposta, aquest grup 
municipal s’ha abstingut. Però aquesta vegada hi votarem a favor. Sobretot perquè fa 
molts anys que aquesta família està patint una situació injusta per culpa de les 
administracions, tant l’Ajuntament com el Departament de Justícia. Semblava que la 
problemàtica estava a punt de solucionar-se, però de moment no ha estat així. És mes 
en la penúltima reunió que l’afectat va tenir al departament per poder arribar a una 
solució es va haver de suspendre perquè l’alcalde no s’hi va presentar. Sembla que a 
l’última reunió d’aquesta setmana s’ha arribat a alguna mena d’acord, que esperem que 
després ens pugui explicar el govern. Desitgem que així sigui i finalment s’esmeni 
aquesta situació tan precària en què es troba un arenyenc atrapat per la burocràcia i la 
incompetència de l’administració durant tants anys. Per tot això, en aquesta ocasió, hi 
votarem a favor.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Diuen que corregir és de savis. Esperem que el 
Departament de Justícia aprofiti l’oportunitat per corregir la deixadesa i el compromís 



 
  
 

 
  
que va adquirir amb els masovers de les Clarisses quan ja fa 18 anys van cedir un espai 
del convent per fer els nous jutjats a canvi de garantir-los un habitatge; i així aquesta 
subvenció nominativa passi a millor vida. Després de 18 anys cal fer justícia i que el 
compromís de la Generalitat es compleixi i que l’administració empari i no, com fa 
massa sovint, desempari. 

  
Ara bé, si el Departament de Justícia té responsabilitat en aquest greuge, també és ben 
cert que un altre cop tornem a tenir sobre la taula les conseqüències d’un error polític 
i tècnic comès fa molts anys en aquesta casa. L’Ajuntament va actuar de garant, davant 
d’aquesta família, en les negociacions amb Justícia. I l’Ajuntament, que és qui va 
concedir la llicència d’obres, podia haver exigit la compensació d’aquesta família com a 
condició imprescindible per atorgar el permís. Però no va ser així i 18 anys més tard 
ens trobem concedint una subvenció nominativa per una mala gestió i deixadesa o oblit 
polític del qual la institució n’és moralment responsable. Cal restituir el greuge comès 
amb aquesta família i la desemparament durant tants anys, evidentment que sí. Però 
també cal depurar responsabilitats. Si no és així, no avancem.  
 
Atès que darrere tot això hi ha un drama humà, atès també que el procediment que ha 
seguit l’Ajuntament no ha estat el més adequat, i atès que el sentit del nostre vot no 
condiciona l’aprovació de la subvenció, el sentit del vot de la CUP serà favorable. 

 
El regidor Sr. Lopez, en representació del grup municipal d’ ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Nosaltres precisament preguntem sobre aquest tema en el torn de 
precs i preguntes. Hi votarem a favor sense entrar en consideracions dels precedents 
històrics que han motivat la situació, entenent que no podem agreujar més la 
precarietat d’aquesta família, i una vegada més demanem que se li trobi una solució 
definitiva. 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes,  manifesta literalment el que segueix: Aquesta proposta ja 
es va aprovar per a l'any passat posant com a termini l'any 2014. Ara fem de manera 
semblant però fins a final del mandat. A partir del juny qui governi podrà prendre 
aquesta mateixa decisió o una altra. Mentre la Conselleria de Justícia no resolgui el 
compromís que va adquirir creiem que estem fent el que ens toca com a part implicada 
en aquest assumpte i tenint en compte que estem parlant de bestreta i no de 
subvenció a fons perdut. 
 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- Donar compte de l’enviament al Ministeri d’Economia i Hisenda del Pla 
pressupostari a mig termini 2016-2018.- El tinent d’alcalde Sr.  Vinyes dóna 
compte d’aquest Decret:  



 
  
 

 
  
 
Vist l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera que estableix que les administracions Públiques elaboraran un marc 
pressupostari a mig termini en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a 
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat i de deute públic. 
 
Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que en el seu article 6 estableix l’obligació de remetre 
informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini. 
 
És per això que: 
 
Resolc 
 
1.- Aprovar el Pla pressupostari consolidat dels exercicis 2016-2018 en el qual s’emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals  segons figuren en els diferents Annexos d’aquest acord 
del qual formen part a tots els efectes legals. 
 
2.- Retre compte del present acord al Ple municipal. 
 
3.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació relativa a 
l’esmentat marc pressupostari, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
 
 
6.- Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies.- El tinent 
d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquest informe:  
 
Mònica González Serra, interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el 
següent informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
local 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 fins a 20 de març de 2015 són 
les que es relacionen a continuació:  
 
1. Decret d’Alcaldia 1762/2014, 1763/2014 i 1764/2014 de 31 de desembre de 2014 
quant als informes d’Intervenció 133/2014, 135/2014 i 134/2014 d’aprovació del 
compte justificatiu de subvencions. 
2. Decret d’Alcaldia 212/2015 de 3 de març de 205 quant a l’informe d’Intervenció 
11/2015 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  
3. Decret d’Alcaldia 287/2015 de 17 de març de 2015 quant a l’informe d’Intervenció 
13/2015 d’aprovació de diverses relacions de factures. 
 



 
  
 

 
  
 
7.- Donar compte de l’execució del pressupost corresponent al 4t 
Trimestre en compliment de les bases d’execució del pressupost de 2014. 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:   
 
Vist l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que la Intervenció 
de l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació 
de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els 
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 
 
Vistes les regles 105 i 106 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, 
aprovada per  Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, on s’estableixen 
l’elaboració i el contingut de la informació periòdica per al Ple de la corporació que 
regula l’article 207 del TRLRHL esmentat. 
 
Vist l’article 42 de de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2014, on 
s’estableix que la Intervenció General municipal remetrà al Ple de l’entitat per 
conducte de la Presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l’execució del 
pressupost de l’Ajuntament, del moviment de Tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost. 
 
Vistos els Estats d’execució del pressupost i del moviment de la Tresoreria elaborats 
per la Intervenció municipal. 
 
És per tot això que es dóna compte al Ple de la informació sobre l’execució del 
pressupost de l’Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al quart trimestre 
de l’any 2014 d’acord amb els Estats que s’adjunten com a Annex i d’on es desprenen 
les següents dades: 
 
- Obligacions reconegudes netes a 31/12/2014 16.400.039,54  euros 
- Drets reconeguts nets a 31/12/2014            22.140.940,67  euros 
- Tresoreria a 31/12/2014 (pressupostari/no pr.)   8.012.032,89  euros 
 
 
8.- Donar compte del Decret núm. 209/2015.- L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte 
d’aquest Decret:  
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 101/2014 de data 31 de gener de 2014 és va delegar al 
regidor Sr. Roman Pascual Rodríguez l’àmbit d’actuació de Promoció Econòmica i Comerç. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 43 i ss del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’art. 
50 i ss del Reglament orgànic municipal. 
 



 
  
 

 
  
Resolc: 
 
1. Deixar sense efecte la delegació d’atribucions en l’àmbit d’actuació de Promoció Econòmica 
i Comerç al regidor Sr. Roman Pascual Rodríguez. 
 
2.Notificar la present resolució a l’interessat i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que 
es realitzi i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que 
tingui efectivitat des del mateix dia de la present resolució. 
 
 
9.- Precs i preguntes 
 
9.1 PRECS ERC 
 
1.- Preguem al govern municipal que revisi els protocols d’informació entre el cos de 
Mossos d’Esquadra i la Policia Local, per evitar que torni a passar que la nostra policia 
no tingui coneixement de situacions delictives que s’han produït al nostre municipi i 
que generen alarma social, com la produïda dies enrere. També demanem que hi hagi 
una resposta ràpida per part del govern a fi d’aturar falses informacions i rumors que 
només fan que generar malestar i preocupació als arenyencs.  
 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: L’actuació va ser una actuació normal policial, 
del cos de Mossos d’Esquadra: requeriment d’un ciutadà, detenció de la persona, es va 
posar a disposició judicial, i estan a la espera que sigui jutjat. No es va comunicar res 
perquè va ser una actuació normal i amb la detenció de la persona sense cap 
conseqüència.   
Els Mossos van demanar ordre d’allunyament, no obstant això el jutge no ho va creure 

convenient.  Això es un tema judicial.  

Les imatges que es van distribuir estan sent investigades pels Mossos, són dues vies diferents.  

 
 
2.- Demanem al govern municipal que mostri el seu rebuig a l’allargament de la 

concessió de l’autopista C-32, i que insti les actuacions necessàries perquè, en tot cas, 

els arenyencs tinguin alguna compensació o reducció del cost dels peatges.  

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: No tenim notícia que hagi canviat el posicionament de la 
Generalitat respecte a allò que ens va dir el conseller Vila fa uns dies a tots els 
representant polítics, i era que el 2021 s’acabava la concessió i que no s’allargaria i que 
s’escoltaria els habitants del territori. El que sí que es va parlar va ser que fos gratuïta 
per als de la comarca i de pagament per als forans si no, se’ns col·lapsarà, i en això hi 
ha consens de tots els grups polítics de la comarca 
 
 
9.2 PRECS:   CUP 
 



 
  
 

 
  
 
1. El pas subterrani d’accés a can Jalpí, i que està en terme d’Arenys de Munt, quan 
plou s’inunda i no és possible passar-hi. Demanem que se n’assabenti l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt i se’n faci un seguiment perquè es resolgui el problema. 

El regidor Sr. Almansa respon: En prenem nota i com que pertany a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt els  farem arribar el vostre prec. 

 
2. I el mateix passa amb el pas de sota la via del tren a la platja de la Musclera. 
També demanem que es resolgui i es trobi una solució. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Com vostès ja saben, estan previstes obres per 
solucionar aquest problema.  
 
 
9.4 PRECS: ICV 
 
1. Demanem al Govern, que qualsevol intervenció que es realitzi, sigui a equipaments 
municipals o a la via pública, respecti els elements de patrimoni arquitectònic catalogats 
en l'àmbit que sigui. En tot cas, i una vegada fet el prec, volem agrair la ràpida reacció 
dels Serveis Tècnics municipals a la queixa que aquest grup va formular per escrit la 
setmana passada pel que fa als treballs de reparació de l'aigua que s'estan duent a 
terme al mercat municipal, i que estaven afectant les rajoles catalogades modernistes. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Ho tindrem en consideració. Cal dir, però, que 
els elements interiors del Mercat Municipal no están protegits.  
 
 
2. Usuaris de vehicles de 2 rodes, ens han fet arribar la seva preocupació per la 
desaparició de zones habilitades com a aparcament de motocicletes a diversos indrets, 
i que han estat ocupades per contenidors sense que s'hagi vehiculat cap alternativa. 
Parlem per exemple del Pla dels Frares, de la placeta de l’Església, o de la Zona de 
Lourdes. Demanem que es tingui en compte aquesta  circumstància. 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Ho tindrem en consideració. 
 
 
9.- PREGUNTES 
 
9.1 PREGUNTES ERC 
 
1.- Quan es portaran a terme les obres de les feixes del Xifré?  
 



 
  
 

 
  
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El projecte ha tingut al·legacions i està en fase 
de modificació i incorporació d’aspectes referents a la insonorització.  
 
 
2.- Com van les obres del Viver d’empreses? Quan podran començar a treballar les 
persones interessades?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Les obres estan pràcticament acabades faltarà 
la licitació del mobiliari. 
 
 
3.- Fa unes setmanes vam entrar una instància per registre demanant tots els tiquets 
d’entrada a la planta incineradora de Mataró dels camions de la Brigada que porten la 
brossa que recullen cada dia. Com sigui que no ens han contestat i que ens consta que 
és una informació molt fàcil d’obtenir, ens podrien dir per què no ens han contestat i 
quan ho pensen fer?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El que va demanar vostè va ser tots els tiquets 
de totes les entrades (no només  de la Brigada), això són centeners de fotocòpies i cal 
temps. Si vol les relacions ho tindrà demà mateix.  
 
  
4.- Quin ha estat el cost total de les obres que s’han dut a terme a la tercera planta de 
l’Ajuntament i quin ha estat el motiu d’aquestes?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El cost és de 14.915 euros.  
 
Ha estat una petició reiterada del cap del servei i: 
 

- S’ha separat físicament el recorregut dels usuaris externs: consultes i reunions, 
dels usuaris interns: tècnics i administratives. 

- S’han diferenciat tres àrees diferents: urbanisme, medi ambient i administratiu.  
- Cada departament treballa conjuntament en un sol espai obert, de manera que 

la informació arriba clarament i ràpidament a tothom. 
- S’han creat dos despatxos individuals amb lloc de reunions per als usuaris 

polítics. 
 
 
5.- Com està la famosa subvenció del FONS FEDER que aquest govern va deixar 
perdre per haver-la presentat fora de termini?   
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Vostè ja sap que el fons FEDER, que no es va presentar fora 
de termini, no ens l’han concedit i que hi ha el compromís, verbal, que intentaran que 
en el proper, tot i tenir finalitats diferents, n’hi hagi una part per a rials.  
 



 
  
 

 
  
 
6.- Aquest dissabte de nou es van produir goteres al pavelló del futbol sala, hoquei i 
patinatge, cosa que fa ja temps que dura, i de la qual aquest grup municipal s’ha queixat 
en nombroses ocasions. Què pensa fer el govern municipal, i quan?  
 
El regidor Sr. Almansa respon: Estan localitzades i en breu farem l’actuació pertinent. 
 
 
7.- En quin estat es troben les obres de les grades del camp de futbol?  

 
El regidor Sr. Almansa respon: Ara s’acaba la primera fase, que consistia a fer el mur de 
contenció, i començarà la segona, que consistirà a fer els vestidors i la graderia. 
 
 
9.2 PREGUNTES: CUP 
 
1. L’Ajuntament està col·laborant en les dues campanyes que actualment hi ha a la 
vila per recollir aliments per a les famílies que ho necessitin? Entenem que és una 
situació d’emergència i com a tal no estava prevista d’antuvi en una partida al 
pressupost. 
 

La regidora Sra. Real respon:  L’Ajuntament col·labora  en la compra d’aliments per 
part de les entitats amb  l’aportació que fa en concepte de subvencions nominatives 
cada any. 

En el cas de Càritas són 3.000€, Maricel 1.500€ i Creu Roja 3.000€. 

Les entitats són les que decideixen els productes necessaris que compren.  

-D’ençà que ha començat el 2015, també s’han repartit 12.500€ amb 250 vals de 50 
euros cadascun, per a la compra d’aliments a persones que habitualment també reben 
aliments de Càritas o de Creu Roja.  

-S’han atorgat 560 euros per a necessitats d’alimentació. 

-I s’han destinat 1.200 euros per pagar àpats d’infants (no becats des d’altres 
administracions). 

-Ara mateix, estem a l’espera que Intervenció ens doni l’OK a 1.000 euros d’una 
donació que es va fer a SS i que òbviament destinarem a la compra d’aliments. 

 
2. Quants arenyencs s’han presentat a la convocatòria de places per als plans 
d’ocupació que va finalitzar el 13 de març? 
 
 



 
  
 

 
  
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Arenyencs no ho sé, en total són unes 650 sol·licituds. Ja 
sap que, en aquests plans, no s’hi pot posar que siguin exclusivament d’Arenys, ja que 
no seria legal. 
 
 
3. Què pensa fer l’equip de govern per ampliar l’oferta formativa i d’inserció per a 
tots els arenyencs que no puguin accedir a aquests plans d’ocupació? 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Ara com ara l’Ajuntament està oferint cursos d’anglès, 
francès, informàtica, cambrer, cuina, etc. A part que hem aconseguit els PTTS per 
primer cop a Arenys i això fa que quasi quaranta nois estiguin aprenent un ofici. Segur 
que es poden fer més coses però mai no se n’havien ofert tantes com ara. 
 
 
4. Hem llegit per premsa que l’equip de govern té pensat de fer una reordenació 
de la part baixa de la Riera. La notícia diu que negociarà amb COMSA, l’empresa 
privada que gestiona el servei d’aparcament a l’espai públic, el fet de guanyar 
aparcaments de zona verda a la part alta de la vila a canvi de les places que es 
guanyaran amb la reordenació a la part baixa.  

 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: Hem parlat de diversos escenaris amb Comsa en 
vistes a recuperar algun aparcament que es va perdre a la zona verda de la part alta, a 
augmentar el nombre de vehicles en rotació a la part baixa i a no perdre el carril bici. 
El tema es complicat i hi ha diverses alternatives. 

 
La CUP volem saber si l’equip de govern preveu la possibilitat de fer, també, una zona 
verda a la part baixa de la Riera amb les places que es guanyaran amb la reordenació. 
Veïnat de la part baixa de la Riera s’ha posat en contacte amb la CUP per vehicular 
aquesta demanda. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: A Arenys hi ha dues zones verdes, al capdamunt 
de la Riera i al Port. Qualsevol altra opció és possible però té uns costos econòmics. 
 
 
5. Al passatge Pompeu Fabra, al costat dels Apartaments Catalunya, a l’entrada de 
l’aparcament de la comunitat, cada vegada que plou una mica fort queda ple de sorra i 
l’accés a l’aparcament se’n veu afectat. La CUP volem saber: 
 

- Si l’equip de govern n’està al cas? 
- Quina solució pensa adoptar per corregir-ho? 

 
 
El regidor Sr. Almansa respon: Hi ha un carrer de sorra que no està recepcionat per 
part de l’Ajuntament i cada vegada que plou hi baixa la sorra a l’entrada dels 



 
  
 

 
  
apartaments Catalunya. Nosaltres tenim el compromís amb els veïns de, després de 
cada pluja, retirar la sorra acumulada i arreglar els xaragalls del carrer. 
 
 
6. Sembla que el Departament d’Ensenyament no ha ofert la tercera línia de P-3 a 
les escoles públiques per al curs vinent. Aquesta mesura deixarà sense plaça pública a 
famílies que l’han sol·licitat per adjudicar-los una plaça a l’escola concertada de la vila, 
que no té suficients preinscripcions per mantenir la segona línia. 
 
La CUP volem saber quines actuacions pensa fer l’equip de govern perquè s’obri la 
tercera línia pública i poder garantir que totes les famílies tinguin la plaça que han 
demanat? 
 
 
7. En quin estat es troba la implantació de la fibra òptica a la vila? Hem vist que es 
continua fent, però amb comptagotes. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: El permís d’obres que feia referència al 
desplegament de la xarxa troncal està aturat, en tot cas són obres de connexió de la 
troncal a domicilis particulars.  
 
 
 
9.3 PREGUNTES: ICV 
 
1. Preguntem al govern com és que l'Ajuntament no ha emès cap comunicat davant 
l'alarma produïda en el cas d'un home que mantenia actituds obscenes davant d'una 
escola bressol arenyenca. Hem d'agrair com a grup polític que hem tingut resposta a 
totes les informacions demanades a la regidora de Seguretat i al cap de la Policia Local, 
però creiem que els fets s'han desbordat sobretot a les xarxes socials, i calia una 
actuació informativa conjunta entre els cossos de seguretat arenyencs, per aclarir-ne 
les circumstàncies i aturar la proliferació de les imatges amb la seva contraproduent 
conseqüència. 
Preguntem així mateix en quin estat es troba la situació, davant la demanda que fa la 
Direcció de l'Escola Bressol que s'emeti una ordre d'allunyament contra aquesta 
persona. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: L’actuació va ser una actuació normal policial, 
del cos de Mossos d’Esquadra:  requeriment d’un ciutadà, detenció de la persona, es va 
posar a disposició judicial, i estan a la espera de que sigui jutjat. No es va comunicar 
res perquè va ser una actuació normal i amb la detenció de la persona, sense cap 
conseqüència.   
Els Mossos van demanar ordre d’allunyament, no obstant això, el jutge no ho va creure 

convenient.  Això es un tema judicial.  

Les imatges que es van distribuir estan sent investigades pels mossos, són dues vies diferents.  



 
  
 

 
  
 
 
2. En quin estat estan les converses amb el Departament de Justícia en relació amb el 
problema de la família de l’antic masover de les Clarisses? 
 
L’alcalde, Sr Fors, respon: Aquesta setmana passada vam tenir reunió amb el 
departament i sembla que hem trobat una solució definitiva, deixi que ara no els ho 
expliqui públicament, però sembla que, a diferència de les altres, aquesta serà la 
definitiva. 
 
 
3. L'alcalde d'Arenys ha anunciat als mitjans de comunicació que el Departament 
d'Ensenyament es farà càrrec del tancament de la pista esportiva de Els Tres Turons 
per a la pràctica de l'esport, i que aquestes obres es duran a terme l'any 2016. 
Preguntem al Govern, si hi ha algun conveni signat amb la Generalitat per fer efectiva 
aquesta obra. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Encara no hi ha cap conveni signat. Tal com vaig dir a la 
ràdio, properament tindrem la reunió per concretar aquest tema; mai abans del 2016. 
 
 
4. Preguntem al Govern, en quin estat es troba la subvenció que l'Ajuntament ha 
tramitat amb la Diputació de Barcelona pel que fa a les obres de reforma previstes a 
l'Ateneu Arenyenc. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Pel que fa urbanisme la llicencia d’obres es 
donarà aquesta setmana.  
 
 
5. Veïns de la Urbanització Portimar ens reiteren que tenen dificultats per arribar a 
peu fins al centre del poble, especialment els dies de pluja en què els rials baixen plens 
o queden inundats i no poden passar fins a la platja, cosa que els obliga a anar pel voral 
de la N-II, amb el risc que això comporta. Té l’equip de govern pensada alguna solució 
per facilitar la mobilitat d’aquests veïns i evitar aquesta situació de perill? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Es complicat pensar que ens donaran 
autorització per aprimar la NII amb una vorera. He demanat però als tècnics que 
estudiïn si hi ha solució viable que compagini NII amb vianants.  
 
 
6. Té l’equip de govern pensat reinstaurar el carril-bici integral a la Riera? Se sap alguna 
cosa del treball que ja fa temps es va dir que s’estava fent des de la Diputació en aquest 
sentit? 
 



 
  
 

 
  
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: No, no tenim pensat reinstaurar-lo, 
esperarem que la Diputació ens pugui fer aquest estudi. Una vegada realitzat, 
valorarem què fem.  
 
 
7. Som coneixedors que és un problema que ve de lluny en el temps i que depèn 
també d’altres administracions, però a la gent d’Arenys la segueix preocupant l’estat de 
la desembocadura de la Riera, així com l'arranjament definitiu dels col·lectors de la 
Riera de Sobirans entre els Arenys. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Com vostè diu, depèn d’altres administracions. 
L’Ajuntament fa el que li pertoca de manteniments.  
 
 
8. En quin estat està la possible construcció d’un hotel a la plaça Lloveras?  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Des de un punt de vista urbanístic el 
departament ja ha clarificat i concretat els paràmetres urbanístics a aplicar en el plec de 
condicions. La gestió depèn d’Alcaldia i crec que està delegada a gerència.  
 
 
9. En quin estat es troba el tema de l’expropiació de l’horta de Can Puig i per tant de 
l’obra de la variant de Valldegata? Quan és previst que el Govern porti a Ple els 
expedients pel que fa a l'IBI i a la modificació puntual del Pla General? 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: La Generalitat està d’acord a pagar la quantitat acordada, 
només queda que la família Puig signi. La família hi està d’acord, però la Unió de 
Pagesos no, volen un compromís més ferm per part de la Generalitat, i el que no vol la 
Generalitat es fer una ocupació sense els papers signats. 
 
 
10. Preguntem al govern si s'han dut a terme mesures efectives de correccions pel que 
fa a la recollida selectiva en veïnats com: 
 
-El Bareu: on es repeteixen els episodis de contenidors plens a vessar diàriament, i 
acumulació de moltes deixalles a l'entorn. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S´hi han posat més contenidors de vidre.  
 
-Al Rial de les Canalies, que demanen canvis d'ubicació dels contenidors de la recollida. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Esta canviat des de el dia 19.  
 
-Afores Llevant: rial de Vall de Maria: també demanen solucions en relació amb la 
recollida selectiva. 



 
  
 

 
  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Es vol parlar amb veïnat per fer porta porta  
 
-Barcelona/Doedes: ens han fet arribar que caldria la instal·lació d'algun contenidor 
més d'orgànica. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Està posat davant de Mare Paula. 
 
-Pla dels Frares: alguns veïns demanen que s'ajusti el nombre de contenidors al veïnat. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Els tècnics ho creuen ben ajustat  als trams.  
 
 
9.4 PREGUNTES: BLOC 

 

1.- Fa uns 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 als volts del mes de febrer, segons el 
compromís del Govern. El tenen ja finalitzat aquest Reglament? Han contactat amb els 
pagesos afectats per explicar-ho? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: Fa un parell de mesos es va fer la mateixa 
pregunta, i he de respondre de la mateixa manera. No hi ha els diners que havien de 
sortir de la liquidació. Quan hi hagi els diners durem el conveni i la modificació de 
crèdit, mentrestant cal esperar. Val a dir que el suport a la pagesia és per a les 
instal·lacions que estan en terreny urbà i paguen IBI urbà i tenen una activitat agrícola. 
 
 
2.- Al fil del tema anterior, tots els Grups municipals aquí presents vam participar en 
diverses trobades en aquesta sala per tal de trobar solucions al conflicte per 
l’expropiació de la finca de Can Puig. Atès que l’alcalde va continuar els contactes i 
gestions, preguntem: en quin punt es troben les negociacions amb la Generalitat? 
 
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per l’alcalde, Sr. Fors, amb la pregunta núm. 9 
formulada pel grup ICV. 
 
2.- Tenim coneixement que la setmana passada l’alcalde s’ha entrevistat amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat per tal de desencallar la situació del  masover 
de les Clarisses, severament perjudicat per l’incompliment dels compromisos d’aquest 
Departament amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar arran de la construcció dels Jutjats. 
Ens poden explicar què li cal a Justícia per poder pronunciar-se sobre aquest 
compromís i quan ho farà de forma fefaent i definitiva? Atès que fa més d’una dècada 
que no donen resposta i això ha ocasionat uns perjudicis. 
 



 
  
 

 
  
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: El Departament està interessat a trobar una 
solució a aquest compromís que va enviar per carta el secretari general de Justícia fa 
uns anys. Sembla que la solució, que no és senzilla, pot passar per una reclamació de 
danys. 
  
  
3.- Segons les previsions del regidor de l’àrea, aquest mes de març han d’acabar les 
obres del viver d’empreses de l’edifici Xifré. Han finalitzat ja? Quan es farà la 
inauguració i posada en marxa? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Cal licitar el mobiliari.  
 
 
4.- Hem pogut comprovar que s’han entrat una sèrie d’instàncies relacionades amb el 
servei del taxi en les quals es reclama a l’Ajuntament que faci complir les seves pròpies 
ordenances quant a l’organització dels torns i els dies obligats de descans. Per quin 
motiu l’Ajuntament incompleix la seva pròpia ordenança? Què ho justifica? Demanem 
còpia del quadrant de serveis on es recull la situació dels torns i descansos preceptius. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Quintero respon: L’Ajuntament no incompleix cap ordenança, 
els torns estan fets, i entregats als taxistes, ja li faré arribar els quadrants.  
 
 
5.- Actualment s’estan duent a terme les feines de substitució de canonades de ferro 
per altres de pvc al Mercat municipal, fet que celebrem ja que fa molt temps que es 
reivindica. Ens explica una paradista que ha estat exclosa de la connexió d’aigua 
d’aquesta canonada i potser no és la única. Ens en poden dir el motiu? Atès que resulta 
anòmala aquesta situació ja que es desconeix l’origen de l’aigua i això pot suposar un 
risc per a la salut dels consumidors, tenen previst unificar totes les connexions a la 
mateixa xarxa? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: No ens consta. Demanaré al responsable de 
l’obra que parli amb la persona afectada per esbrinar el problema.  
 
 
10.- Mocions.- 
 

 
1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ICV, PSC, CIU i LA CUP A 
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER TAL DE DIFONDRE LA LLEI 
CONTRA L’HOMOFÒBIA 
 
El regidor Sr. López llegeix la següent Moció: 
 



 
  
 

 
  
Atès que el passat 18 d'octubre va entrar en vigor la llei 11/2014 del 10 d'octubre, 
l'anomenada llei contra l'homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei 
es un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental 
eradicar l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones lgtbi. 
 
Atès que aquesta llei estableix un règim d'infraccions i sancions per fer front a 
comportaments i accions de caire homòfob. 
 
Atès que la llei, en els seus articles 5,6,10 i 11, dóna el mandat a les Administracions 
públiques de Catalunya de fer efectiu el seu contingut i coneixença. 
 
Atès que l'objectiu de la llei es establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu 
el dret a la igualtat i la no discriminació de les persones homosexuals. 
 
Atès el compromís d'aquest municipi amb la defensa dels drets i llibertats de les 
persones homosexuals. 
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
 
Acords: 
 
1. Fer divulgació de l’aprovació de la llei a mitjans públics de difusió de l'Ajuntament: 
diari, revistes, web, ràdio, xarxes o el mitjà que tinguin de divulgació municipal. 
 
2. Incorporar un banner a la web de la corporació municipal amb un enllaç amb 
informació sobre la nova Llei contra l’homofòbia, per tal de difondre’n els continguts 
entre la població. 
 
3. Instar la Diputació de Barcelona a implementar la llei a tots els municipis de la seva 
demarcació, i en concret a oferir formació els funcionaris, treballadors i professionals a 
qui afecta la Llei 11/2014. Aquesta implementació s'ha de fer d'acord amb les entitats 
homosexuals impulsores de la llei. 
 
Sotmesa aquesta Moció a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
2. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER REBUTJAR EL NOU MODEL 
UNIVERSITARI DE  GRAUS 3+2 PEL QUE IMPLICA D'ENCARIMENT DE 
L'EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 

El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
 

Atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el divendres 30 de 
gener de 2014 el Reial decret mitjançant el qual s’aprova una nova ordenació del 



 
  
 

 
  
model universitari de l'Estat espanyol, que consisteix a cursar graus de 3 anys 
combinant-los amb dos anys més de màster. 

Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits (actualment, són de 240 
crèdits) en què els coneixements que s’ensenyaran seran molt generals i serà necessari 
que tots els alumnes cursin un màster per tenir una sortida professional. 

Atès que malgrat que el Govern espanyol intenta vendre aquesta reforma del model 
universitari com una confluència amb el model europeu, amb el rerefons d’un 
encariment del preu dels estudis universitaris ja que els preus dels màsters tenen un 
preu molt més elevat que els graus. 

Atès que el Govern espanyol cau en una enorme incongruència perquè justifica el nou 
model universitari del 3+2 per facilitar la mobilitat dels estudiants amb els programes 
Erasmus el mateix any que ha retallat la partida pressupostària destinada a la mobilitat 
dels estudiants. 

Atès que entenem que una reforma d’aquesta envergadura ha de partir d’un debat 
previ i profund de tota la comunitat universitària per assolir un model que respongui a 
les necessitats reals de la societat catalana i no a les d’una minoria privilegiada. 
Procediment que no s’ha seguit ja que la reforma ha estat aprovada sense cap debat 
previ en el si de la societat catalana. 

Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats d’estudiants s’ha posicionat en 
contra d’aquesta reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis. Entre aquestes 
entitats consta el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes) que 
ha manifestat el seu rebuig a aquest nou model.  

Atès que des de l’any 2012 el preu de les matrícules universitàries s'ha encarit fins a un 
66%, provocant que molts estudiants hagin d’abandonar la universitat per no poder-se 
finançar els estudis. 

Atès que creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin un 
impediment per a l’accés a l’educació universitària i on el contingut acadèmic dels 
estudis no vingui dictat pels bancs i les grans empreses multinacionals que financen les 
universitats catalanes sinó per les necessitats reals de les classes populars del nostre 
país. 

Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a establir un gran 
pacte que garanteixi un sistema universitari que segueixi criteris acadèmics i no 
econòmics a l'hora d'implementar el nou model universitari de 3+2. 

2.- Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en 
profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a les necessitats 
dels estudiants de les classes populars i no als d’una minoria privilegiada. 



 
  
 

 
  
3.- Mostrar el rebuig d’aquest Ple municipal a les pujades de taxes que han deixat molts 
estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics suficients per seguir o 
començar els seus estudis universitaris. 

4.- Comunicar aquests acords a l'institut de secundaria Els Tres Turons i a tots els 
estudiants que estan cursant batxillerat; al Consell Municipal d’Educació; al Consell de 
l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT); 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; i 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. 

 
 
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, 1 ERC, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 vot 
BLOC 
Vots en contra: 2 vots del PP 
 
 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC, ICV i LA CUP DE SUPORT AL BANC 
D'ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA 
GUERRA CIVIL 
 
La regidora Sra. Moreno llegeix la següent Moció: 
 
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 
iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN 
pur dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin 
exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de 
fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la 
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones 
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni 
genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per 
assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació 
dels desapareguts. 
 



 
  
 

 
  
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona va assumir el repte i 
es va posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, 
per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un 
procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: 
http://dom.cat/5br. 
 
Al setembre de 2013, es va fer la inspecció en tota regla dels comissaris de l'ONU per 
les Desaparicions Forçades a tot l’Estat espanyol. Des d’aquesta iniciativa es va forçar 
per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el 
Banc d'ADN i la modificació de la Llei de fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va 
aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria. 
 
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a 
través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en 
forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta 
eina genètica per a la identificació de persones. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 
 
1. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament d’Arenys de Mar a la iniciativa del 
Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
2. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i 
ciutadanes del municipi d’Arenys de Mar amb, com a mínim, les mesures següents: 
 
- Organitzar conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 
- Enviar una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi 
d’Arenys de Mar. 
- Col·locar un banner al web municipal que faci d’enllaç amb el projecte del Banc 
d'ADN i altres de relacionats amb les identificacions dels desapareguts. 
- Formar i informar els treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o 
que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar verbalment i en 
paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin desapareguts 
puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos de les fosses o 
altres que en un futur es puguin exhumar. 
 
3. Informar d'aquest acord el Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, els membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de 
Catalunya, els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i els impulsors del 
Banc d'ADN de Catalunya, que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-
1977.  

 
 



 
  
 

 
  
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, 1 ERC, 3 vots d’ICV, 1 vot CUP i 1 vot 
BLOC 
Vots en contra: 2 vots del PP 

 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
 
 
 
 
 
Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 
 


