
 
  
 
 
  

 

 
Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 7 
Data: 29 d’abril 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 BELÉN - tinent d'alcalde 
FONTBONA ARBÓS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 
ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde  
PASCUAL RODRÍGUEZ, 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 
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LÓPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
CATALINA VICTORY MOLNÉ – secretària   
 
No hi assisteix 
 
ILLESCAS SÁNCHEZ, MARIA ISABEL - regidora 
 
   
 
Com a qüestió prèvia l’alcalde sotmet a votació per urgència la incorporació d’un nou 
punt a l’ordre del dia, modificar la proposta de modificació de crèdit número 5/2015. 
 
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència 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 PP  
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC, 1 de la CUP 
Vots en contra: 3 vots d’ICV, 1 d’ERC  
 
L’alcalde Sr. Fors  obre la sessió. 



 
  
 
 
  

 

1.-  Aprovar les actes de les sessions anteriors,  de data 15 i 25 de març de 
2015.- 
 
La secretària llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors, dels dies 15 i 
25 de març de 2015. 
  
Les actes s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- Sol·licitud d’hipotecar la concessió de l’aparcament soterrani als jardins del 
Xifré. El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
 
Atès que en data 10 de setembre de 2013, el Sr. Santiago Arderiu com a director de Comsa 
Emte Aparcamientos, SL, ha sol·licitat a aquest Ajuntament hipotecar la concessió de 
l’aparcament soterrani situat sota els Jardins del Xifré. 
 
Atès que l’Ajuntament en resposta de la seva sol·licitud va comunicar-li en data 12 de 
setembre de 2013, que havia de motivar adequadament que la hipoteca no garantia deutes 
diferents als relacionats amb la concessió. 
 
Posteriorment en data 17 de febrer de 2014, el Sr. Santiago Arderiu va manifestar que 
l’empresa havia fet un préstec a l’entitat Nova Galicia i que aquesta entitat li demanava que 
havia de constituir una hipoteca sobre la construcció i l’explotació de la concessió. 
 
Atès que es necessari i convenient per a l’òrgan de contractació conèixer el detall del deute 
pendent que es vol garantir en la hipoteca. I per tal motiu en data 3 d’abril de 2014 es va 
requerir el Sr. Arderiu, en qualitat de representant de l’entitat, perquè presentés la minuta del 
contracte de préstec que li fou atorgat en data 24 de novembre de 2006, per un import de 
6.500.000,00 euros, per la Caixa de Ahorros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixa Nova), de 
la qual NCG Banco, SA és successora universal als efectes de comprovar el valor actual de la 
hipoteca de la concessió.  
 
Posteriorment i en data 10 d’abril de 2014, l’empresa presentà el contracte de préstec. 
Tanmateix per part de l’Ajuntament i a efectes de protegir l’interès general i comprovar el 
valor de la hipoteca de la concessió va comunicar a l’empresa en data 4 de juny de 2014 que 
havia d’aportar: a) Els informes d’auditoria dels últims 5 anys; b)resolució judicial o estat del 
procediment judicial de la impugnació efectuada pel Sr. Manuel Fornovi Rovira contra l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 23/11/2005, d’aprovació del “Plec de clàusules administratives”; 
c) Model/minuta de l’escriptura d’hipoteca, que coincideixi amb la que es pretén formalitzar 
notarialment entre Caixanova i COMSA; d) Delimitació i concreció de l’import del préstec 
concedit per Caixanova formalitzat el 24/11/2006, que ha d’imputar-se a la concessió atorgada 
per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, ja que a l’expedient consta un “Annex a la pòlissa de 
préstec núm. 208008420540000049”, per import de 6.500.000 euros, en què juntament amb la 
concessió administrativa de l’Ajuntament, en figura una altra de concedida per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, sense especificar els imports que corresponen a cadascuna; i e) 
Taxació de la concessió administrativa formalitzada per l’Ajuntament i COMSA d’acord amb la 
clàusula segona “compromís d’hipoteca per la prestatària” que figura en l’Annex esmentat en 
l’apartat anterior. 
 



 
  
 
 
  

 

Arran de la documentació presentada i sense que aquesta aportés la necessària informació per 
prendre l’oportú acord, es va demanar novament a l’empresa en data 1 de desembre de 2014 
la següent documentació: a) Comptes anuals de l’exercici 2013; b) Estats financers a 30 de juny 
de 2014; c) Comptes d’explotació dels anys 2009, 2010,2011, 2012 i 2013, relatius a l’activitat 
duta a terme com a concessionària per Comsa Emte Aparcaminetos, SL a Arenys de Mar.  

 
Arran de tota la documentació presentada per la concessionària, s’ha elaborat per part de 
l`Ajuntament un primer informe en data juliol de 2014 i un informe complementari  en data 
març de 2015 en el qual s’analitza i es valora la concessió als efectes de procedir a l’oportuna 
autorització de la seva hipoteca. 
 
Atès que les concessions poden ser susceptibles d’hipotecar, d’acord amb l’article 261 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, sempre que aquesta hipoteca no es realitzi en garantia de deutes 
que no guarden relació amb la concessió corresponent. 
 
D’acord amb les conclusions de l’informe de juliol de 2014 i març de 2015 la corporació 
considera que no concorren els supòsits necessaris per autoritzar la hipoteca sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Ajuntament en Ple, 
 
Denegar al Sr. Santiago Arderiu, en representació de Comsa Emte Aparcaminetos, SL, la 
sol·licitud d’hipotecar la concessió de l’aparcament soterrani situat sota els Jardins del Xifré, 
d’acord amb els informes de juliol de 2014 i març de 2015. 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: Com hem sentit en l’enunciat de la Proposta d’Acord, no és 
possible autoritzar la hipoteca sol·licitada, atès que no concorren els supòsits 
necessaris, dit d’una altra manera, no queda acreditat que l’ús de la hipoteca guardi 
relació amb la concessió corresponent. Cal remarcar que la part sol·licitant indica 
expressament en el seu escrit que SÍ que compleix el requisit clau de guardar relació 
directe amb la concessió, cosa que nega l’informe dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament. El nostre grup municipal va demanar a les Comissions Informatives detall 
de quin és l’objecte o aplicació concreta de l’esmentada hipoteca, sense obtenir una 
resposta clara que anés més enllà dels supòsits o especulacions. També ens hem posat 
en contacte amb l’empresa concessionària per demanar aclariments sobre aquesta 
qüestió i no hem rebut resposta. Per aquesta raó, el nostre grup s’abstindrà.  
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: ERC vol manifestar el seu suport a la decisió de la intervenció 
municipal junt amb la secretaria que ha considerat oportú denegar aquesta concessió. Així 
mateix, volem aprofitar aquesta intervenció per convidar a tots els grups municipals per crear 
una comissió de revisió del contracte amb COMSA, ja que la majoria de nosaltres estem 
d'acord en que és un contracte abusiu en quant als preus de la zona blava i en quant al tracte.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Ja al 2012 quan es va fer l’ampliació de la concessió de l’obra 
pública de l’aparcament del Xifré i dels estacionaments en zona blava, la CUP vam 
expressar la nostra oposició. I ho argumentàvem dient que l’interès de COMSA-EMTE 



 
  
 
 
  

 

APARCAMIENTOS, SL era exclusivament empresarial i que només beneficiava 
l’empresa concessionària. Que no hi havia cap motivació pública. 

 
I aquest interès, altra vegada, és allò que motiva que l’empresa demani fer una hipoteca 
sobre l’espai del Xifré, pretesament per fer-hi millores. Sabut és, però, que negociar 
amb COMSA és fer-ho amb el dimoni i no te’n pots fiar mai. I així s’ha demostrat quan 
després d’un estudi econòmic hem constatat que les millores no eren per a l’espai del 
Xifré. 

 
De fet, si algú té una hipoteca és el poble d’Arenys atès que via gestió se li ha cedit a 
aquesta empresa la gestió privada del servei d’aparcament a l’espai públic. De fet, en té 
el monopoli. És Arenys qui tenim hipotecat el nostre futur. A tall d’exemple: el fet 
d’haver externalitzat el servei fa que per qualsevol intervenció que faci l’Ajuntament en 
sòl públic municipal, si aquest està afectat per la gestió de COMSA, li hem de pagar. Un 
exemple ben clar és que quan per Sant Zenon i Sant Roc es fa la cercavila de gegants 
per la Riera, hem d’indemnitzar COMSA perquè aquella tarda no pot fer calaix ja que 
es neteja la Riera de cotxes. Al final, qui acaba pagant els plats trencats sempre som els 
arenyencs i no l’empresa. I això passa tot i que en el punt 37.3 del plec de clàusules per 
a la contractació queda palès que “l’Ajuntament podrà inhabilitar un cert nombre de 
places d’estacionament durant un temps determinat sense cap tipus de compensació”. 
Mal negoci, i mal negociat, doncs, per a les arques públiques. 
 
Manta vegada, la CUP hem exposat que no compartim ni l’externalització ni el sistema 
de gestió de l’aparcament ni el model de mobilitat basat, majoritàriament, en l’ús del 
vehicle privat. En coherència amb aquest plantejament, donarem suport a aquest punt 
de l’ordre del dia i votarem a favor de denegar la sol·licitud d’hipotecar la concessió de 
l’aparcament del Xifré. 

 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: En primer lloc volem dir que nosaltres també ens afegim a la proposta 
de renegociar el contracte amb COMSA, però sobre el punt que es porta el grup 
municipal d’ICV volem manifestar que celebrem que es denegui aquesta sol·licitud, ja 
que, tal com se’ns va explicar a la Comissió Informativa, no queda clar que els diners 
que pretenia demanar l’empresa COMSA, en concret 6.500.000 d’euros, fossin 
destinats a invertir en aquest mateix equipament, i més aviat semblava que eren per 
resoldre altres problemes de la mateixa empresa, i per tant no podem avalar amb un 
espai i uns recursos públics la intenció de resoldre els problemes d’una empresa 
privada. Queda clar que votarem a favor de la proposta. 
 
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 PP, 1 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 



 
  
 
 
  

 

3.-  Aprovar la pròrroga de la prestació del servei de l’Escola de Música. El 
tinent d’alcalde Sr.  Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 24 d’octubre de 2000, es va acordar adjudicar la 
gestió del servei públic d’escola de música a favor de l’Associació Escola de Música d’Arenys de 
Mar, formalitzant-se el corresponent contracte en data primer de desembre de 2000. 
 
En la clàusula IV del plec regulador del procediment de licitació, que forma part del contracte 
signat, s’estableix una duració inicial del contracte per cinc anys, termini que és susceptible de 
pròrroga fins a una durada màxima total de 25 anys. 
 
Atès que el contracte esmentat ha estat objecte de diverses prorrogues, la darrera de les quals 
es va acordar per un termini d’1 any, termini que fineix el proper 30 de juny, amb l’objecte de 
finalitzar el curs lectiu de l’escola. 
 
Atès que a hores d’ara es desconeix quin haurà de ser el finançament de l’Escola, ja que la 
subvenció atorgada per la Generalitat per alumne, si ja ha estat reduïda en els cursos anteriors, 
ara es desconeix si serà eliminada, fet que obliga a replantejar-ne el cost que pot assumir 
l’Ajuntament per complir els objectius d’estabilitat pressupostària, però que això no obstant és 
voluntat municipal donar continuïtat a la prestació d’aquest servei i que consta en l’expedient la 
conformitat de l’Associació Escola de Música en la pròrroga proposada. 
 
Vist l’informe d’Intervenció en relació amb l’existència de consignació pressupostària adequada 
i suficient per satisfer la despesa prevista per la gestió del servei durant el termini de pròrroga 
d’un any, es proposa al ple l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
1.Prorrogar el contracte formalitzat entre l’Ajuntament i l’Associació Escola de Musica 
d’Arenys de Mar, per a la gestió, en règim de concert, del servei públic d’escola de música. 
 
2. Aquesta pròrroga tindrà una durada d’un any, a partir  del 1r de juliol de 2015 i finalitzarà el 
30 de juny de 2016, termini durant el qual s’ha de procedir a l’estudi tècnic i econòmic en 
relació amb la possibilitat i/o conveniència de procedir a una nova pròrroga.  
 
3. Publicar el present acord en el BOP als efectes de publicitat que estableix l’art. 271.4 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: El nostre grup considera que tots aquells serveis finançats 
totalment o parcialment per l’Ajuntament haurien de disposar d’un estudi tècnic i 
econòmic que permeti avaluar la sostenibilitat del servei i les mesures correctores, si 
s’escauen, per tal de fer-ho sostenible per les finances locals, atès l’escenari de 
reducció d’ingressos municipals i augment de les necessitats. 
 
En conseqüència, qualsevol decisió de pròrroga hauria d’estar fonamentada en criteris 
objectius d’eficiència en la gestió i sostenibilitat. Atès que en la present Proposta 
d’Acord no es disposa de l’esmentat estudi, el Bloc Municipal s’abstindrà en la votació. 
 



 
  
 
 
  

 

La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  Des d’Esquerra sempre hem defensat a l’Escola de Música 
per considerar l’aprenentatge de la música un element molt important en l’educació 
dels nostres infants però també d’alguns dels nostres adults. Tot i les retallades que 
patim des del govern de l’estat espanyol, tenim la sort de gaudir d’un ajuntament 
sanejat i per tant l’ajuntament es pot permetre assumir les despeses de l’escola de 
música, per tal de reduir les taxes que han d’assumir els alumnes de l’escola. Per tant hi 
votarem a favor.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: En un ple anterior parlant de la prestació del servei 
d’ensenyament a l’Escola de Música, la CUP vam dir que caldria, des d’aquell mateix 
moment, fer propostes sobre el futur d’aquest servei públic. I això ho dèiem perquè és 
ben sabut que la Generalitat havia tancat l’aixeta a les subvencions que el servei rebia. 
La subvenció, de 80.000 euros, no era gens menyspreable i de tenir-la a no tenir-la 
implica tot una sèrie de modificacions amb conseqüències clares per a l’usuari. Ara 
sembla que potser si que hi ha partida consignada per a aquest any d’eleccions. Quan 
arribi, però, ja en parlarem. De moment, el més calent és a l’aigüera. I, a banda del que 
hagi d’arribar, aquí cal afegir-hi el cost que té per a l’Ajuntament i que per a aquest 
2015 es xifra en 221.000 euros. 
 
Però s’ha posat fil a l’agulla per no perdre un llençol a cada bugada. L’associació Escola 
de Música d’Arenys de Mar, plantant cara a les conseqüències de les retallades en 
cultura i educació, ha fet un canvi de rumb pedagògic i està fent un esforç clar per 
mantenir la qualitat del servei i pensem que cal felicitar-los per la capacitat d’adaptació 
a la duresa de la situació econòmica actual. I, alhora, l’Ajuntament també fa un esforç ja 
que queda clar que sense la contribució municipal, el servei no rutllaria. 

I per acabar, i com hem dit altres vegades, amb imaginació i cooperació el servei és del 
tot viable i esperem poder-ne disposar durant molt de temps. 

 
Per tot plegat, el sentit del vot de la CUP serà favorable en aquest punt. 

 

La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix:  El sentit del vot d'ICV en aquest punt serà favorable. 

La Generalitat ha deixat de subvencionar les Escoles Municipals de Música, i aquest fet 
ha tingut conseqüències importants d'una banda a les aportacions que l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar fa al servei públic, i de l'altra a les quotes dels usuaris del servei. 

Amb tot, l’equip directiu i docent de l’escola, en la seva lluita i defensa per la 
continuïtat com a escola amb més de 30 anys de funcionament, ve fent una aposta i 
renovació decidida perquè el projecte educatiu perduri, adaptant el seu pressupost, 
garantint la qualitat de les seves prestacions i adaptant-se a les necessitats actuals 
perquè sigui més sostenible en l’aspecte econòmic. 

Cal agrair, doncs, l'esforç de l'Associació Escola de Música d'Arenys per adaptar-se a 
les constants retallades que la Generalitat ha dut a terme en el camp d'ensenyaments 
artístics fins a deixar la seva contribució a 0 euros per alumne. 



 
  
 
 
  

 

Una vegada més, és l'Administració Local, l’Ajuntament, qui hi ha de de fer front també 
amb una aposta decidida per a compensar la pèrdua d'ajuts que ha patit els darrers 
anys la nostra Escola de Música. 

Una vegada més, denunciem la reducció i posterior supressió de la subvenció que 
aportava la Generalitat de Catalunya a les escoles de música, i als serveis públics 
educatius en general. 

I una vegada més, també aprofitem per reivindicar la tarifació social en aquest servei 
educatiu, com ho fem també amb l'escola bressol municipal i a d'altres serveis 
municipals, per posar-los a l'abast de tothom, i garantir l'accés als serveis públics amb 
equitat i universalitat. 

Pensem que cal posar sobre la taula l'estudi tècnic i econòmic que aquest consistori es 
va comprometre a dur a terme per garantir-ne la viabilitat, no a un any vista com la 
pròrroga, sinó en un escenari més planificat. 

Com ja hem avançat, votarem a favor de la proposta.   
 
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 PP, 1 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot 
CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 
 
4.-  Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Costa del Maresme. El 
tinent d’alcalde Sr.  Pascual dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme,  
publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, p. 26 a 31; i per anunci de referència 
en el DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, p. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts 
operada per acord de Junta General del consorci de Promoció Turística Costa del Maresme el 
13 de juny de 2012, el text de la qual va ser publicat en el BOP de Barcelona núm. CVE 
022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 
 
Vist que escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014, ha aprovat inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci i que aquesta modificació segons allò que preveu l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, requereix la ratificació pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les 
mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de gener de 2015 i vistos els articles 11. l) i 33 dels 
vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, es proposa al Ple l’adopció dels  següents 



 
  
 
 
  

 

 
ACORDS: 
 
1.- Ratificar l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en data 18 de novembre de 2014 per 
tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a 
continuació: 
 
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques 
(LRSAL) 

 
• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un 
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 

 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de cada 
Consorci determinaran l’Administració Pública a la qual estarà adscrit així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris 
continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta 
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.” 

 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes que conté la Disposició addicional dotzena de la Llei de bases de 
règim local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot 
introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic). 
 
Article 5: Règim jurídic 
 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al qual el Consorci estigui adscrit la classificació del Consorci en un 
dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició addicional 
dotzena de la Llei de bases de règim local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat 
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques.” 
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal 
al Consorci, el qual quedarà així:  

 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament 
d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el de 
l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas no podran superar les establertes 
per llocs de treball equivalents a aquella. 
 



 
  
 
 
  

 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna de les 
administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al Consorci i es regirà pel règim jurídic 
de l’administració pública a la qual el Consorci estigui adscrit.” 
 
b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures 
de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent 
que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final de 
l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició addicional segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 
 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò que disposa l’article 14 de la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació allò que disposen 
els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò no previst en 
els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, caldrà atenir-se a allò que preveu el Codi civil sobre la societat civil, 
excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò que disposa el Reial decret legislatiu 1/2010, de 
2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital”. 
 
 
2.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
3.-  Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la 
iniciativa. 
 
4.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació del Estatuts 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període 
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
5.- Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels corresponents 
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com 
procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada 
en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 



 
  
 
 
  

 

6.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, als 
efectes escaients. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix:  Quan es va portar a votació si l’Ajuntament d’Arenys ens 
integràvem al consorci, la CUP ja vam dir que no ho compartíem. Que el cost de 
3.800 euros anuals que ens costa el fet de ser en aquest Consorci els rendibilitzaríem 
molt més fent una promoció local gestionada des del mateix Ajuntament.  

Tampoc no trobàvem gens funcional el fet que el treball en comú dels municipis 
adherits passi per dues reunions anuals sense cap grup de treball. 

Pensàvem i pensem que el que cal és treballar en la línia de fer un turisme nacional i de 
qualitat on l’eix principal, el nostre reclam i tresor, sigui el patrimoni cultural, 
gastronòmic, arquitectònic, ecològic, paisatgístic, teatral, musical, museístic, etc. Cal 
difondre d’Arenys enfora el nostre patrimoni com a reclam per un turisme de qualitat i 
augmentant les rutes culturals per conèixer el patrimoni (literari, paisatgístic, festiu, 
arquitectònic, gastronòmic...). 
 
I que per promocionar tot això i més, podem estalviar-nos els més de 14.000 euros 
que ens costa la presència de la nostra vila a aquest consorci. I, és clar, si cal 
promocionar la vila i el nostre millor reclam, que és el patrimoni, i la CUP així ho 
pensem, proposem invertir aquests diners a fer una promoció gestionada per nosaltres 
mateixos: tenim un web municipal, tenim dues entrades a la vila que caldria adequar 
perquè hom sàpiga que entra a Arenys de Mar, tenim una estació de tren, tenim 
Barcelona i Girona a tocar. Tenim molts recursos a favor com perquè algú ens faci la 
feina que podem fer nosaltres mateixos. 

El sentit del nostre vot, doncs, atès que no ha variat el nostre posicionament, ni 
tampoc la tasca del Consorci, continuarà essent desfavorable, i més quan allò que 
provoca que hi hagi aquest punt a l’ordre del dia és la llei espanyola de racionalització 
pressupostària, una llei més per intentar lligar de mans i peus l’administració pública 
catalana. 
 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Des del grup municipal d’ICV entenem que aquesta modificació ve 
donada per l’obligatorietat d’adaptar-se a les noves lleis i que com a membres que som 
d’aquest Consorci hem d’aprovar-les al nostre Ple. Nosaltres no ens hi oposarem 
entenent que aquestes modificacions no afecten substancialment el funcionament 
d’aquest Consorci. 
 
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 PP, 1 vot BLOC i 3 vots d’ICV   
Vots d’abstenció: 1 d’ERC  
Vots en contra: 1 de la CUP 
 
 



 
  
 
 
  

 

5.-  Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (exp. núm. 2/2015). El 
tinent d’alcalde Sr.  Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Atès que l’article 26.1del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, recull que amb càrrec als 
crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost sols podran contraure’s obligacions 
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que 
es realitzin en l’any natural del mateix exercici pressupostari (art. 176.1 TRLRHL). En 
el punt segon s’estableix que malgrat el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als 
crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions 
següents: (...), c) les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix 
l’article 60.2 del present Reial decret. 
 
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon 
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdit, sempre que no existeixi 
consignació pressupostària (...). 
 
Vist que les obligacions que es volen aprovar amb càrrec a aplicacions de l’exercici 
2015 corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2014 i que no es podien 
aprovar perquè no tenien consignació pressupostària i havent- se realitzat els treballs i 
subministraments per part de les empreses que a continuació es relacionen es proposa 
procedir a la seva aprovació per tal d’evitar un enriquiment il·lícit per part de 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 18.3.2 de les Bases d’execució del vigent Pressupost que estableix que 
quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la realització 
efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís 
d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, després de la 
incoació de l’oportú expedient en què consten tots els informes necessaris, la seva 
aprovació correspon al Ple. 
 
Vist l’informe de la Intervenció número 41/2015.  
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
ÚNIC: Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2015 
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2015 per import de 123.892,87 euros, d’acord 
amb el següent: 
 
1.1 Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions (ADO) de les 

operacions comptables OPA-(Operacions pendents d’aplicar) que s’indiquen a 
continuació:  

 



 
  
 
 
  

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Nom terc. Text lliure

220140017209 OPA 01/01/2015 22014004436 2015 82 3420 22102 260,54 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE10321087816234 FONDO CREUS DEL 06/11/10 AL 07/12/10 - ESPORTS

220140017210 OPA 01/01/2015 22014004437 2015 82 3420 22102 341,80 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321088796788 FONDO CREUS DEL 08/12/10 AL 10/01/11- ESPORTS

220140017211 OPA 01/01/2015 22014004438 2015 82 3420 22102 260,96 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321089756950 FONDO CREUS DEL 11/01/11 AL 04/02/11- ESPORTS

220140017212 OPA 01/01/2015 22014004439 2015 82 3420 22102 345,85 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321090839480 FONDO CREUS DEL 05/02/11 AL 08/03/11-ESPORTS

220140017213 OPA 01/01/2015 22014004440 2015 82 3420 22102 350,96 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321091814635 FONDO CREUS DEL 09/03/11 AL 05/04/11-ESPORTS

220140017214 OPA 01/01/2015 22014004441 2015 82 3420 22102 354,19 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE11321092936328 FONDO CREUS DEL 06/04/11 AL 09/05/11-  ESPORTS

220140017215 OPA 01/01/2015 22014004442 2015 82 3420 22102 289,32 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE11321094047430 FONDO CREUS DEL 10/05/11 AL 08/06/11- ESPORTS

220140017216 OPA 01/01/2015 22014004443 2015 82 3420 22102 211,93 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321096134686 FONDO CREUS DEL 07/07/11 AL 05/08/11- ESPORTS

220140017217 OPA 01/01/2015 22014004444 2015 82 3420 22102 266,20 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321097345684 FONDO CREUS DEL 06/08/11 AL 07/09/11- ESPORTS

220140017218 OPA 01/01/2015 22014004445 2015 82 3420 22102 232,05 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE11321098385265 FONDO CREUS DEL 08/09/11 AL 07/10/11-  ESPORTS

220140017219 OPA 01/01/2015 22014004446 2015 82 3420 22102 327,99 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE11321099552385 FONDO CREUS DEL 08/10/11 AL 07/11/11- ESPORTS

220140017220 OPA 01/01/2015 22014004447 2015 82 3420 22102 286,91 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE11321100682315 FONDO CREUS DEL 08/11/11 AL 07/12/11- ESPORTS

220140017221 OPA 01/01/2015 22014004448 2015 82 3420 22100 1.041,33 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03121110456158  FONS DE LES CREUS SN PAB  DEL 31/10/12 AL 30/11/12- ESPOR

220140017222 OPA 01/01/2015 22014004449 2015 82 3420 22100 2.033,69 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03121110463512 SA CLAVELLA S/N GPO PAV  DEL 31/10/12 AL 30/11/12ESPOR

220140017223 OPA 01/01/2015 22014004450 2015 82 3420 22102 382,54 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE12321115272361 FONDO CREUS DEL 06/10/12 AL 08/11/12ESPORTS

220140017224 OPA 01/01/2015 22014004451 2015 82 3420 22100 1.618,04 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03120810444589 C ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 31/07/12 -31/08/12 - ESPORTS

220140017225 OPA 01/01/2015 22014004452 2015 82 3420 22100 1.995,52 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03120910453381 C ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 31/08/12 -30/09/12 - ESPORTS

220140017226 OPA 01/01/2015 22014004453 2015 82 3420 22100 1.992,74 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 031201010447893 C ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 30/09/12 -31/10/12 -  ESPORTS

220140017227 OPA 01/01/2015 22014004454 2015 82 3420 22100 1.051,35 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 031201010445698 C ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 30/09/12 -31/10/12 - ESPORT

220140017228 OPA 01/01/2015 22014004455 2015 82 3420 22102 332,67 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE12321116505807 FONS CREUS DEL 09/11/12 A 05/12/12 - ESPORTS

220140017229 OPA 01/01/2015 22014004456 2015 82 3420 22100 2.378,09 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03121210332659  SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 30/11/12 AL 31/12/12 - ESPORTS

220140017230 OPA 01/01/2015 22014004457 2015 82 3420 22100 2.631,92 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03130110419767  SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 31/12/12 AL 31/01/13 - ESPORTS

220140017231 OPA 01/01/2015 22014004458 2015 10 9120 22699 1.633,50 MONTGRINS, S.C.C.L. MONTGRINS- ACTUACIO ORQUESTRA MONTGRINS-CELEBRACIO 130 ANYS ATENEU ARENYENC-

220140017232 OPA 01/01/2015 22014004459 2015 82 3420 22102 339,82 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE123211021977519  GAS FONDO DE LES CREUS S/N DEL 08/12/11 AL 05/01/12 EE0300162_0132-ESPORTS

220140017233 OPA 01/01/2015 22014004460 2015 82 3420 22102 384,86 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE12321103215146 GAS AV FONDO DE LES CREUS SN LOC- DEL 06/01/12 AL 06/02/12 -ESPORTS

220140017234 OPA 01/01/2015 22014004461 2015 82 3420 22102 470,51 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE12321104601826  GAS AV FONDO DE LES CREUS SN LOC- DEL 07/02/12 AL 08/03/12 -ESPORTS

220140017235 OPA 01/01/2015 22014004462 2015 82 3420 22102 342,46 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FEFE12321105884172  GAS FONDO DE LES CREUS DEL 09/03/12 AL10/04/12 -ESPORTS

220140017236 OPA 01/01/2015 22014004463 2015 82 3420 22102 337,41 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE123217086207GAS FONDO DE LES CREUS DEL 11/04/12 AL 09/05/12 -ESPORTS

220140017237 OPA 01/01/2015 22014004464 2015 82 3420 22102 285,44 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE12321708368666 GAS FONDO DE LES CREUS DEL 10/05/12 AL 07/06/12 -ESPORTS

220140017238 OPA 01/01/2015 22014004465 2015 82 3420 22102 251,46 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE123211111049625 GAS FONDO DE LES CREUS DEL 07/07/12 AL 06/08/12 -ESPORTS

220140017239 OPA 01/01/2015 22014004466 2015 82 3420 22102 197,43 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE12321109755436  GAS FONDO DE LES CREUS DEL 08/06/12 AL 06/07/12 -ESPORTS

220140017240 OPA 01/01/2015 22014004467 2015 82 3420 22102 319,57 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA FE12321113810959 GAS FONDO DE LES CREUS DEL 07/09/12 AL 05/10/12 -ESPORTS

220140017241 OPA 01/01/2015 22014004468 2015 82 3420 22102 121,54 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE12321112402924  GAS FONDO DE LES CREUS DEL 07/08/12-06/09/12- ESPORTS

220140017242 OPA 01/01/2015 22014004469 2015 82 3420 22100 138,59 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03110810358230 ENERGIA FONS CREUS PAB DEL 05/07/11 AL 02/08/11-ESPORTS

220140017243 OPA 01/01/2015 22014004470 2015 82 3420 22100 1.540,09 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03120150001208  ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 01/12/11 AL 31/12/11-ESPORTS

220140017244 OPA 01/01/2015 22014004471 2015 82 3420 22100 362,92 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03110810360229 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 02/08/11 AL 03/08/11 -ESPORTS

220140017245 OPA 01/01/2015 22014004472 2015 82 3420 22100 1.372,93 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  FRA 03110910400544  ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 03/08/11 AL 30/09/11 -ESPORTS

220140017246 OPA 01/01/2015 22014004473 2015 82 3420 22100 824,04 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03111010374257 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 30/09/11 AL 31/10/11 -ESPORTS

220140017247 OPA 01/01/2015 22014004474 2015 82 3420 22100 1.730,44 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03111210365701 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/10/11 AL 31/12/11 -ESPORTS

220140017248 OPA 01/01/2015 22014004475 2015 82 3420 22100 1.022,26 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120110401651 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/12/11 AL 31/01/12 -ESPORTS

220140017249 OPA 01/01/2015 22014004476 2015 82 3420 22100 955,53 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120210389939 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/01/12 AL 29/02/12 -ESPORTS

220140017253 OPA 01/01/2015 22014004478 2015 82 3420 22100 914,56 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120210389939 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 29/02/12 AL 31/03/12 -ESPORTS

220140017254 OPA 01/01/2015 22014004479 2015 82 3420 22100 2.033,97 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120210381093 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 03/01/12 AL 01/02/12 - ESPORTS

220140017255 OPA 01/01/2015 22014004480 2015 82 3420 22100 2.743,83 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120310257298 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 01/02/12 AL 01/03/12 - ESPORTS

220140017256 OPA 01/01/2015 22014004481 2015 82 3420 22100 560,52 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120810411103 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/07/12 AL 31/08/12 -ESPORTS

220140017257 OPA 01/01/2015 22014004482 2015 82 3420 22100 2.385,43 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120410047683 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 01/03/12 AL 02/04/12- ESPORTS

220140017258 OPA 01/01/2015 22014004483 2015 82 3420 22100 1.958,74 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120510272268 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 02/04/12 AL 02/05/12- ESPORTS

220140017259 OPA 01/01/2015 22014004484 2015 82 3420 22100 791,70 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120410385856 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/03/12 AL 30/04/12 -ESPORTS

220140017260 OPA 01/01/2015 22014004485 2015 82 3420 22100 708,15 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120610403322  ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 31/05/12 AL 30/06/12 -ESPORTS

220140017261 OPA 01/01/2015 22014004486 2015 82 3420 22100 764,75 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120710451360 ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 30/06/12 AL 31/07/12 -ESPORTS

220140017262 OPA 01/01/2015 22014004487 2015 82 3420 22100 782,02 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120510402300 CONSUM ENERGIA FONS DE LES CREUS SN PAB DEL 30/04/12 AL 31/05/12 -ESPORTS

220140017263 OPA 01/01/2015 22014004488 2015 82 3420 22100 1.780,66 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120610055378 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 02/05/12 AL 31/05/12- ESPORTS

220140017264 OPA 01/01/2015 22014004489 2015 82 3420 22100 1.893,88 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. FRA 03120610398745 ENERGIA SA CLAVELLA S/N GPO PAV DEL 01/06/12 AL 30/06/12- ESPORTS

220140017318 OPA 01/01/2015 22014004495 2015 30 2410 22400 225,00 RSM CORREDURIA DE SEGUROS,S.A.ASSEGURANÇA CURSOS PLA OCUPACIO - PROM LOCAL

220140017362 OPA 01/01/2015 22014004509 2015 50 1535 20200 11.551,51 INVERSORA VILAYOTROS, S.L. LLOGUER NAU RIAL TRONQUEDA 2 MESOS NOVEMBRE DESEMBRE 2013 I GENER 2014 -BRIGADA

220140017363 OPA 01/01/2015 22014004510 2015 50 1535 202 3.846,47 INVERSORA VILAYOTROS, S.L. LLOGUER NAU RIAL TRONQUEDA 2  MES FEBRER 2014 - BRIGADA

220140017364 OPA 01/01/2015 22014004511 2015 50 1535 202 3.805,33 INVERSORA VILAYOTROS, S.L. LLOGUER NAU RIAL TRONQUEDA 2 - BRIGADA

220140017365 OPA 01/01/2015 22014004512 2015 50 1535 202 3.805,33 INVERSORA VILAYOTROS, S.L. LLOGUER NAU RIAL TRONQUEDA 2  MES  ABRIL -

220140017366 OPA 01/01/2015 22014004513 2015 50 1535 202 3.805,33 INVERSORA VILAYOTROS, S.L. LLOGUER NAU RIAL TRONQUEDA 2  MES  MAIG

75.974,57  
 
L’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquest punt quedarà 
condicionada a l’entrada en vigor de l’expedient de modificació de crèdit 5/2015 
 
1.2 Aprovar la relació de factures i l’autorització, disposició i reconeixement de les 
obligacions (ADO) de les despeses que s’adjunten a l’annex d’aquesta resolució, relació 
núm. F/2015/24 per import de 47.918,30.-€. 

 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  D’aquest acord ens sorprèn sobretot i denunciem a través 
d’aquesta intervenció els 27.000.-€ que hem estat pagant durant l’any 2015, de la nau 
de la brigada que està actualment, i des de fa dos anys en desús. Així, com ja vam 
manifestar en nombroses ocasions en aquest ple, aquest govern ha malversat diners de 



 
  
 
 
  

 

les arques municipals, al llogar una nova nau a Valldegata Draper, on s’han gastat 
75.000.- arranjant la nova nau, però a més, han estat pagant l’antiga nau durant aquests 
dos anys. A més han hagut de llogar els trasters de Cuines Fernández per poder 
guardar la cavalcada de Reis. I tot, quan l’Ajuntament té en propietat una parcel·la a 
Valldegata Ponent, on amb tots aquest diners que s’han gastat sense solta ni volta, es 
podia haver pagat la construcció d’una nova nau, que ja seria propietat de l’Ajuntament. 
Tot plegat un desgavell, i una prova més de la mala praxi d’aquest govern.  
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Tenim unes factures de l’any passat i, sens dubte, aquestes 
s’han de pagar. Hi ha hagut un servei i aquest té un preu. 

 
Ara bé, posarem sobre la taula dues reflexions sobre això, atès que s’ha de pagar, sí, 
però també cal analitzar què ha motivat les factures. 

 
Les factures són per consum energètic: 40.000 euros de despesa energètica 
exactament en electricitat, que cal afegir als 620.000 ja consignats al pressupost per a 
l’any corrent. En aquest sentit, i seguint amb la línia habitual de la CUP a l’hora de 
tractar temes energètics, el primer que qüestionem és que tot aquest cost prové de 
l’ús d’energia bruta de les grans empreses del sector amb seu a Espanya i, per tant, 
lliures d’impostos al nostre país. En aquest sentit, per racionalitzar el consum i la 
despesa i millorar en la sostenibilitat, caldria fer una auditoria energètica dels 
equipaments municipals; treballar amb empreses que assegurin que generen 
energia neta provinent de fonts energètiques no contaminants i apostar 
progressivament per instal·lar generadors d’energia alternativa als edificis públics. Amb 
això aconseguiríem a mitjà termini una autonomia energètica que, directament, 
podria esdevenir un estalvi econòmic important del pressupost. 

 
Aquesta facturació energètica que correspon al Fondo de les Creus, no l’haurien 
d’assumir les arques públiques sinó l’entitat que gestiona el servei. Si aquesta entitat, 
que cal recordar que darrerament ha perdut un contenciós contra l’Ajuntament, doncs 
si aquesta entitat no paga, és evident que l’Ajuntament ha d’assumir la despesa perquè 
no tallin el corrent. Ara bé, tan evident és això com que si fos el mateix Ajuntament 
que gestionés el servei, actualment externalitzat, aquests conflictes no existirien. Això 
d’una banda. 

 
I de l’altra, esperem que l’equip de govern prengui mesures davant d’aquesta falta de 
l’entitat que gestiona el servei, i tal com preveu el contracte, doncs prengui les 
mesures estipulades. Al capdavall, si paga l’Ajuntament, paguem tots els arenyencs. 

 
Per tot l’exposat, i atès que no som nosaltres qui gestionem aquests diners, el sentit 
del vot de la CUP en aquest punt serà l’abstenció. 

 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Sobre aquest assumpte el grup municipal d’ICV tenim algunes 
consideracions a fer. Som coneixedors que estem parlant de factures pendents de 
pagar dels anys anteriors, i que en alguns casos  el fet de no pagar-les podria suposar 
conseqüències greus com el tall de subministrament de llum o gas al pavelló 



 
  
 
 
  

 

poliesportiu, per dir un exemple. Parlant d’aquest cas concret constatem que la suma 
d’imports pendents de pagament per aquests conceptes puja a uns 19.700 euros i 
nosaltres creiem que almenys una part correspon que ho faci la UFEC que és qui té la 
concessió d’aquest servei; ja se’ns va informar a la Comissió Informativa que es 
reclamaria a la UFEC el pagament de la seva part, però nosaltres entenem que aquesta 
és una qüestió que ve de lluny i que s’hauria d’haver negociat i resolt ja fa temps.  
I posats a parlar del subministrament d’energia també creiem que algun dia ens 
hauríem de plantejar també a qui correspon pagar la despesa del camp de futbol Bernat 
Coll, ja que creiem que ho hauria de fer l’entitat o entitats que fan ús d’aquesta 
instal·lació esportiva. 

I seguim parlant del punt que ens ocupa. Tampoc no podem estar d’acord en la 
despesa que va suposar tenir llogada l’antiga nau de la brigada quan ja disposàvem de la 
nova, i en aquest sentit ens remetem a les nostres intervencions en els plens 
corresponents en què es va discutir aquest assumpte, que no crèiem que fos necessari 
allargar tant aquest període de solapament de les dues naus i que aquesta falta de 
coordinació en fer el canvi d’una a l’altra ara veiem que ens ha costat més de 26.800 
euros de les nostres arques públiques. 

I per acabar, i tot i que és una despesa de menor import, tampoc no estem d’acord 
que el pagament de l’actuació d’una orquestra durant els actes de celebració del 130è 
aniversari de l’Ateneu Arenyenc fos a càrrec del nostre Ajuntament. 

Per tots els motius exposats i perquè nosaltres no hem tingut possibilitat d’intervenir 
en aquestes actuacions o perquè ja vàrem alertar en el seu moment del despropòsit 
que suposava algun cas com és el del trasllat a la nova nau de la brigada, nosaltres 
votarem en contra de la proposta d’acord. 

 
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 PP,  
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC i 1 de la CUP 
Vots en contra:  3 vots d’ICV  i  1 d’ERC  
 
6.-  Aprovar la modificació de crèdit número 5/2015. El tinent d’alcalde Sr.  Vinyes 
dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Suplement de Crèdit. 
 
Atès que els suplements de crèdit els regula l’article 177 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i els articles 35 al 38 
del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, els 
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: el 
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els que 



 
  
 
 
  

 

preveu el Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals positiu per import de 2.297.492,14 € euros restant 
disponible una vegada tramitades les modificacions de crèdit 2 i 4 de 2015 un romanent de 
Tresoreria d’1.895.751 €. 
 
Atès que les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió procedeixen de projectes amb 
finançament afectat amb la qual cosa és necessari, d’acord amb l’article 47.5 del Reial decret 
500/90, de 20 d’abril, desistir totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la 
despesa. 
 
Atès que, d’acord amb l’art. 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria 
d’Alcaldia, hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-
se fins a l’exercici 2016 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta 
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, tal com s’explica en l’esmentada memòria 
de l’alcalde – president, i d’acord amb el següent detall: 
 
Despesa corrent 
 

� Reconeixement extrajudicial de factures sense consignació de l’exercici 2014 a càrrec 
de l’exercici 2015. Se suplementen les corresponents aplicacions per poder aprovar les 
operacions pendents d’aplicar sense consignació a l’exercici anterior, amb un import 
total de 75.749,57 euros. 

� 21 0110 91300 Amortització préstecs llarg termini fora sector públic. Se suplementa 
l’aplicació per tal d’amortitzar anticipadament la part del préstec, no 
subvencionada pel Programa de crèdit local, signat amb Catalunya Banc SA 
l’exercici 2012, per acomplir la Disposició addicional sisena de la Llei orgànica 
2/2012 en la destinació del superàvit pressupostari de l’exercici 2014. 
 

Inversions 
 
� Projecte 2011/2/PROMO/1 Inversions mercat. Diverses actuacions a l’edifici, com 

ara la substitució de les cobertes o la reparació de les portes, justifiquen 
l’increment de l’aplicació. 

� Projecte 2013/2/SGRAL/2 Locals Xifré. S’habilita crèdit per tal de dur a terme el 
projecte d’adequació dels locals existents a les feixes dels jardins del Xifré, atès que 
aquesta inversió es va pressupostar  el 2014 i es va quedar sense finançament en  
acabar l’exercici i no haver-se adjudicat les obres. 

 
Crèdit extraordinari 

 
Atès que els crèdits extraordinaris els regula l’article 177 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 35 
a 38 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 

 



 
  
 
 
  

 

Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’Alcaldia, hi ha 
despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2016 i per a les 
quals no existeix  crèdit pressupostari, tal com s’explica en la esmentada memòria de l’alcalde – 
president. 
 
Despesa corrent 
 

� Reconeixement extrajudicial de factures sense consignació de l’exercici 2014 a càrrec 
de l’exercici 2015, es crea la corresponent aplicació per poder aprovar les operacions 
pendents d’aplicar sense consignació a l’exercici anterior, amb un import total de 
225,00 euros. 

� D’acord amb els Decrets de 13 i 15 d’abril de 2015 que acorden respectivament 
adscriure una treballadora de personal laboral d’aquest Ajuntament, amb la categoria 
d’auxiliar administrativa, al lloc de treball de l’OAC i una funcionària de carrera, 
subescala auxiliar administrativa, al departament de Serveis Socials. Cal procedir a 
realitzar la corresponent modificació de crèdit per crear les aplicacions relatives a les 
retribucions del personal laboral a l’àrea de l’OAC i a retribucions bàsiques funcionaris 
grup C2 a l’àrea de Serveis Socials. 
 

Inversions 
 

� Projecte 2015/2/ENSEN/1 Menjador escola bressol. Es crea l’aplicació per realitzar el 
“Projecte bàsic i execució nou menjador a l’escola bressol municipal dels Colors Avda. 
Pau Costa número 75”, atès que aquesta inversió pressupostada durant l’exercici 2014 
es va quedar sense finançament en acabar l’exercici i no haver-se adjudicat les obres. 

� Projecte 2015/2/URBAN/2. Comunitat de propietaris del c. J. Anselm Clavé 59-La 
Torre d’Arenys-. Es crea l’aplicació en concordança  amb el conveni urbanístic que 
regula la cessió a favor de l’Ajuntament d’una superfície de sòl sobre rasant afectada al 
vigent POUM com a sistema viari. 

� Projecte 2015/2/POLIC/1 Inversions Seguretat. La proposta d’adquisició d’armilles 
antibales justifica la creació de l’aplicació pressupostària. 
 

Vista la memòria de l’alcalde - president. 
 
Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament. 
 
Aplicació de la destinació del superàvit pressupostari de l’exercici 2014, de 
conformitat amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
De la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en resulta un 
superàvit pressupostari, entès com la capacitat de finançament segons el sistema 
europeu de comptes, per import de 3.543.885 euros. 
 
L’article 32 de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària estableix que en el cas de 
l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals el superàvit pressupostari s’ha de 
destinar a reduir l’endeutament. 
 
No obstant això, en relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les Entitats 
Locals corresponent a l’any 2014 es prorroga per al 2015 la Disposició addicional 
sisena, de la Llei orgànica 2/2012, que estableix unes regles especials que cal complir 



 
  
 
 
  

 

per  destinar el superàvit en primer lloc a atendre les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost comptabilitzades a 31 de desembre i a cancel·lar amb posterioritat la resta 
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al 
tancament de l’exercici. Seguidament a inversió sostenible o reduir deute segons el cas. 
 
Vist l’ informe d’Intervenció 46/2015 i l’informe de Tresoreria. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
1.- Desistir de continuar l’execució de la despesa que a continuació es detalla: 
 
 
Projecte Denominació Import Situació

2013 2 SGRAL 1 INVERSIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 51,69 No incorporat pressupost 2015

2013 2 CULTU 1 INVERSIONS CULTURA 0,19 No incorporat pressupost 2015

2014 2 ESPRI 1 INVERSIONS CENTRE ESPRIU 144,25 No incorporat pressupost 2015

2013 2 ENSEN 1 ESCOLA BRESSOL 1,37 No incorporat pressupost 2015

2014 2 PREVE 1 SUBVENCIONS DE CAPITAL PREVENCIÓ D'INCENDIS 500,00 No incorporat pressupost 2015

2014 2 ENSEN 1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 16.811,42

2008 2 URBAN 1 LLEI DE BARRIS SANT ELM 125.346,61

2012/2/URBAN/3 DRENATGE I PAVIMENTACIÓ DEL RIAL DEL BAREU (PAU COSTA) 130.975,04  
 
 
2.- Destinar el superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 2014 a 
satisfer les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de 
desembre i a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici, i determinar, en compliment de 
la DA6a.2b) de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària, que l’import del Romanent de 
tresoreria per a despeses generals es destini a l’amortització d’operacions 
d’endeutament d’acord amb el següent detall : 
 
Capacitat de finançament (CF) 3.543.885,00
Romanent de T.despeses generals (RT) 2.297.492,00

Superàvit segons article 32 (RT<CF) 2.297.492,00
Despeses pendent d'aplicar ** 75.975,00
Romanent compromès 401.741,00
Obligacions pendents de pagament amb 
proveïdors, comptabilitzades i aplicades al 
tancament de l’exercici 1.239.620,00
Reducció endeutament 580.157,00  
 
3.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2015 sota les modalitats de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i 
anul·lacions o baixes de crèdit d’aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei segons el detall següent: 



 
  
 
 
  

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

A) Despesa corrent i financera

AUGMENTS DE CRÈDIT

Denominació Import

10 9120 22699 ALTRES DESPESES ALCALDIA 1.633,50

50 1535 20200 LLOGUER EDIFICIS BRIGADA I SERV MUNICIPALS 26.813,97

82 3420 22100 ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESPORTS 40.007,69

82 3420 22102 GAS INST.ESPORTIVES ESPORTS 7.294,41

21 O110 91300 AMORTITZACIÓ PRÉSSTECS LLARG TERMINI FORA S.PÚBLIC HISENDA 452.024,14

TOTAL 527.773,71

FINANÇAMENT

Denominació Import

21 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 527.773,71

TOTAL 527.773,71

B) Despesa d'inversió

AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2011 2 PROMO 1 INVERSIONS MERCAT 30 4312 63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS- MERCAT 17.787,72

2013 2 SGRAL 2 LOCALS XIFRÉ 20 9330 62200 EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL. 141.920,35

TOTAL 159.708,07

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2008 2 URBAN 1 LLEI DE BARRIS SANT ELM 40 1536 61900 CARRERS URBANISME 28.733,03

2012/2/URBAN/3 DRENATGE I PAVIMENTACIÓ DEL RIAL DEL BAREU (PAU COSTA) 40 1600 62300 XARXA DE CLAVEGUERAM URBANISME I SERVEIS 130.975,04

TOTAL 159.708,07

CRÈDIT EXTRAORDINARI

A) Despesa corrent

ALTES  DE CRÈDIT

Denominació Import

30 2410 22400 ASSEGURANCES FOMENT DEL TREBALL 225,00

TOTAL 225,00

FINANÇAMENT

Denominació Import

21 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 225,00

TOTAL 225,00

Despesa corrent

ALTES  DE CRÈDIT

Denominació Import

20 9250 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS OAC ADMÓ.GRAL 14.124,74

80 2310 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ.BENESTAR SOCIAL I F. 5.981,58

20.106,32

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Denominació Import

91 3110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS FIXOS SANITAT 14.124,74

30 4300 12004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2 ADMÓ. PROM. ECONÒM 5.981,58

TOTAL 20.106,32

B) Despesa d'inversió

ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2015/2/ENSEN/1 MENJADOR ESCOLA BRESSOL 70 3230 62201 EDIFICIS ENSENYAMENT 47.764,58

2015/2/URBAN/2 COM.DE PROP.DEL C.J.ANSELM CLAVÉ,59-LA TORRE D'ARENYS- 40 1532 78900 OBRES URBANITZACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI 48.849,00

2015/2/POLIC/1 INVERSIONS SEGURETAT 90 1320 62301 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE GOVERNACIO 16.811,42

TOTAL 113.425,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2008 2 URBAN 1 LLEI DE BARRIS SANT ELM 40 1536 61900 CARRERS URBANISME 96.613,58

2014 2 ENSEN 1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 70 3230 62200 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 16.811,42

TOTAL 113.425,00

ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2015/2/URBAN/2 COM.DE PROP.DEL C.J.ANSELM CLAVÉ,59-LA TORRE D'ARENYS- 40 1532 78900 OBRES URBANITZACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA A SISTEMA VIARI 697,50

TOTAL 697,50

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

 



 
  
 
 
  

 

4.- Aprovar la distribució dels agents receptors i emissors del finançament a què es refereix el 
punt tercer d’aquesta proposta segons l’Annex adjunt. 
 
5.- Canviar la destinació del préstec que preveu l’Annex d’inversions de 2015 per al 
finançament del projecte 2012/2/URBAN/3 per import de 130.975,04 €, pendent de 
formalitzar, i destinar-lo al finançament del projecte 2013/2/SGRAL/2 “Locals Xifré”.  
 
6.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies hàbils, per tal 
que els interessats puguin examinar i presentar reclamacions davant del Ple de 
l'Ajuntament. 
 
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat 
reclamacions, la modificació de crèdit es considerarà aprovada definitivament; 
altrament, les haurà de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar des de 
l'acabament de l'exposició al públic. 
 
7.- Publicar-ne, un cop aprovada la modificació, un resum per capítols al tauler 
municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix:  No podem estar d’acord amb aquesta modificació ja que s’estan 
traient diners de la Llei de Barris, el que fa que després sigui difícil reposar-los. En quant a la 
cobertura de la Riera, la mala previsió fa que tot i haver fet les obres ara quan havien d’haver 
estat enllestides fa 3 anys, tal i com es va comprometre l’ajuntament quan va demanar aquesta 
subvenció fa 5 anys, ara se n’adonen, que manquen diners per acabar el cobriment, que no la 
urbanització perquè no hi haurà diners per adecentar la superfície. Mala previsió i mala gestió.  
 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix:  En aquest punt, que no deixa de ser una continuïtat de 
l’anterior, la CUP altre cop ens abstindrem pels mateixos motius, però també 
aportarem un seguit de reflexions. 
 
S’utilitzarà part del romanent per pagar la factura energètica del Fondo de les Creus –
aquí no comentarem res perquè en el punt anterior ja hem comentat el posicionament 
de la CUP-, però també s’utilitzarà per pagar un préstec a una entitat financera. Els 
deutes s’han de tornar. Si t’ho deixen ho tornes; ara bé, a quin preu i quantes vegades. 
Aquelles entitats rescatades per l’Estat amb diner públic, primer pagament encobert, 
ara els hem de tornar a pagar? Segon pagament. L’Estat no empara els ajuntaments i 
acaba esdevenint la mà dreta del poder financer. 

 
S’invertirà a la balconada del Xifré i al mercat; pel que fa al mercat, entenem la 
despesa. És un edifici antic i cal fer-hi manteniment constantment. De fet, caldria fer-hi 
una intervenció de molta més envergadura per fer-lo el centre del comerç arenyenc de 
proximitat. 

 



 
  
 
 
  

 

La llàstima és que aquests 159.000 provenen de la partida destinada a la Llei de barris, i 
a Arenys això es traduïa en tot de mesures, també de rehabilitació, al veïnat de Sant 
Elm i que la Generalitat ha tirat enrere. I, d’altra banda, la resta de diners provenen del 
projecte del Bareu, un projecte que no compartíem, això és sabut, però el que sí 
compartim és el fet d’actuar-hi. I ara, amb aquesta modificació de crèdit, es perd la 
consignació. 

 
I finalment, també amb la consignació per la Llei de barris i d’una part del projecte de 
drenatge i pavimentació del rial del Bareu, doncs amb aquestes partides es farà 
l’adequació del cobriment de la Riera, entre el Xifré i el Forn del Vidre. 

 
De la Riera, sobta que aquesta adequació, atès el volum de l’obra, no estigués inclosa 
en el projecte. Això és com que et facin una casa, però que en el contracte només hi 
consti l’estructura. Sobta. 

 
I respecte al menjador de l’Escola bressol dels Colors, aquest és un projecte que per la 
CUP és necessari i és per això que hi vam votar a favor al seu moment. I aquí afegirem, 
tal com vam dir al seu dia, que esperem que l’espai sobrant on es farà el menjador, més 
aviat que tard es converteixi en un equipament per al veïnat i es converteixi en el 
centre cívic que aglutini els veïnats del Bareu, Pla dels Frares i les Roses. 
 
Amb tot, i tal com hem expressat al principi d’aquest punt, amb els pros i contres de la 
barreja d’actuacions a fer, com que no som nosaltres qui gestionem directament 
aquests diners i el vot de la CUP no és imprescindible per a l’aprovació d’aquest punt, 
el sentit del nostre vot serà l’abstenció. 

 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Per començar dir que em referiré al que ja teníem a la documentació 
que ens havien passat a la Comissió Informativa de la setmana passada perquè les 
darreres modificacions les hem tingut fa tan poca estona que no les hem pogut 
analitzar a fons ni discutir internament. Tal com acostumem a fer a les modificacions 
de crèdit que es proposen, el grup municipal d’ICV s’abstindrà a la votació. 
I ho farem volent destacar que com que probablement aquesta serà la darrera 
modificació de crèdit d’aquest mandat i d’ella se’n deriven algunes inversions, aquestes 
s’haurien pogut consensuar d’alguna manera amb tots els grups, encara que només fos 
aquesta vegada. 

I parlem per exemple del projecte d’adequació dels locals existents a les feixes dels 
jardins del Xifré, el qual no diem que no sigui una obra necessària, però que per ara 
encara no hem tingut l’oportunitat de veure el seu projecte. 

També ens sorprèn l’import que hi havia destinat a l’adequació del cobriment de la 
riera Pare Fita entre Sta. Clara i Arxipreste Rigau que puja a més de 34.000 euros, tot i 
que amb la nova documentació sembla ser que ja no hi és,  i que serviria únicament 
perquè un cop acabada l’obra de cobriment, l’espai sigui mínimament accessible, però 
sense una idea clara del que es farà finalment, i sense saber si aquestes mesures que 
ara haurem de posar potser més endavant s’hauran de desfer. No ens deixa de 
sorprendre que això no estigués inclòs en el projecte inicial de cobriment de la Riera. 



 
  
 
 
  

 

També volem destacar el fet que per tal de finançar alguns d’aquests projectes, en 
concret el dels locals del Xifré i també el del menjador de l’escola-bressol, tot i que 
sembla que això també ha variat, es canviarà la destinació de part del préstec ja previst 
per una obra com la de canalització del Bareu, la qual cosa vol dir que inevitablement 
aquesta obra tornarà a ser relegada i no podrà veure la llum durant aquest any. 

Quant a la destinació del superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 
2014 no podem dir gaire cosa, ja que estem lligats de mans per la llei actual, tal com 
se’ns va informar a la Comissió Informativa, i en la situació actual només el podem fer 
servir per reduir deute. És una llàstima perquè en altres ocasions s’hauria pogut fer 
alguna inversió per al poble. És una prova més de com les lleis centrals del Partit 
Popular afavoreixen només els bancs i no miren per la millora de la població. 

Com ja hem dit, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. 

 
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 i  2 vots PP,  
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC, 1 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot CUP   
 
 
7.-  Aprovar definitivament l’actualització del Mapa d’instal·lacions 
esportives municipals d’Arenys de Mar (MIEM). El tinent d’alcalde Sr.  Fontbona 
dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  

Vist que en data 25 de març de 2009 el Ple de la corporació va aprovar el Mapa d’Instal·lacions 
Esportives Municipals (MIEM), instrument on es concreten les necessitats d’equipaments 
esportius i es dimensionen les reserves de sòl necessàries.  

Vistos els informes de la Secretaria General de l’Esport de dates 9 de març de 2011 i 10 de 
juliol de 2013 en referència al POUM d’Arenys de Mar i l’afectació d’aquest sobre el Mapa 
d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).  

Vist que el Text refós del POUM executiu des de 3 de febrer de 2014, tot i compartir els 
objectius generals del MIEM aprovat en data 25 de març de 2009,  proposa una sèrie de 
modificacions que impliquen tramitar una modificació d’aquest.  

Vist que les modificacions proposades pel POUM són:  

a) manteniment de la pista d’atletisme  

b) modificació emplaçament nova zona esportiva municipal  

Vist que en el POUM s’indica la comparativa entre equipaments vigents i proposats, i es 
justifica l’increment de superfície total de sòl públic i privat d’equipament esportiu.  

Vist que en data 28 d’agost de 2013 el Ple de la corporació va acordar iniciar el procediment 
de tramitació de modificació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals d’Arenys de Mar 
per coherència amb les indicacions recollides al Text refós del POUM i d’acord amb les 
prescripcions dels informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme i de la Secretaria General 
de l’Esport.  



 
  
 
 
  

 

Vist que en data 26 de març de 2014 l’Ajuntament adjudica a l’empresa Llop Gestió Esportiva 
SL i Grup Sespac, el contracte menor per a la prestació dels serveis professionals per la 
confecció de la modificació del MIEM d’Arenys de Mar. 

Vist que en data 12 de març de 2015 l’empresa indicada presenta el document d’Actualització 
del MIEM. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 17 de març de 2015, el qual en atenció al fet 
que el document presentat incorpora les modificacions fixades en el POUM i les justificacions 
d’increment de superfície de sòl destinat a equipament esportiu, es pronuncia de manera 
favorable a la continuació del tràmit per a l’aprovació de la modificació del MIEM. 

Vist que en data 27 de març de 2015, es presenta al registre municipal (RE núm. 3338) 
l’informe favorable al tràmit per a l’aprovació definitiva del MIEM, emès pel Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de data 23 de març de 2015, d’adequació al Pla 
director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) del MIEM del municipi 
d’Arenys de Mar, en el qual s’estableixen una sèrie d’observacions, les quals l’Ajuntament té la 
potestat d’incorporar o no al MIEM. 

L’esmentat informe preveu les següents observacions i conclou el següent: 

 
Analitzat el contingut de la documentació presentada, d’acord amb les determinacions i directrius del PIEC, 
s’observa el següent: 
 

1. L’Actualització del MIEM d’Arenys de Mar s’adapta a les determinacions i directrius del PIEC i recull les 
propostes del POUM que afecten els equipaments esportius, com son el canvi d’ubicació del nou sòl 
d’equipament esportiu. 

2. Atenent a la configuració geogràfica del municipi i a la distribució de les instal·lacions actuals, es valora 
positivament la proposta de configurar un sistema d’equipaments esportius basat en dues centralitats 
esportives. 

3. La dotació de pavellons prevista a l’actualització del MIEM (actuals i proposats) està per sobre de 
l’estimada al PIEC i de la mitjana de Catalunya per a àmbits similars, per la qual cosa caldria 
aprofundir en la justificació d’aquesta necessitat redactant un estudi de viabilitat del nou pavelló 
proposat per a l’any 2019. Aquest estudi ha de tenir en compte que les projeccions demogràfiques 
presenten escenaris d’estabilitat i envelliment de la població del municipi, cosa que es pot traduir en 
una disminució dels usuaris tradicionals d’aquestes instal·lacions. 

4. La inclusió en l’actualització del MIEM d’una proposta de zona raqueta requereix una justificació més 
concreta, amb un programa d’actuació clar i el corresponent pressupost. Per altra banda, s’ha de 
considerar la incidència sobre l’oferta del mateix tipus existent en el municipi. 

5. Es valora molt positivament  incloure en el MIEM espais no convencionals, com per exemple la xarxa 
alternativa d’itineraris no motoritzats (carrils bici) per tal de potenciar la pràctica fisicoesportiva més 
relacionada amb la salut i el lleure del conjunt de la població, l’aprofitament per a usos esportius del 
cobriment de la Riera, la potenciació de la zona de platja o la construcció d’una zona de tir amb arc, o 
el circuit de BMX. 

 
“D’acord amb el procediment establert, correspon a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, una vegada analitzat el 
contingut de l’informe i introduïdes les modificacions que estimi adients, l’aprovació del MIEM en la seva versió 
definitiva, aleshores es podran incorporar, si s’escau, les seves propostes al desplegament del Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).”  

 
Vist l’informe del tècnic d’esports de l’Ajuntament, de data 17 d’abril de 2015, favorable al 
tràmit d’aprovació pel Ple municipal del document d’actualització del MIEM, en el qual en 
relació amb les  observacions que s’inclouen en l’informe favorable de la SGE-CCE de data 27 
de març, estableix les consideracions que es transcriuen literalment:  

 
“1.- L’actualització del MIEM s’adequa al PIEC i al POUM d’Arenys de Mar. 



 
  
 
 
  

 

2.- Es valora positivament (viable) el fet de tenir dues centralitats esportives (és a dir, el complex 
esportiu més el nou pavelló previst per al 2019). 
3.- En relació amb l’elaboració d’un estudi de viabilitat, comentar que la temporització de la proposta 
de fer un nou pavelló ens porta a l’horitzó 2019, per tant, l’estudi de viabilitat esmentat es redactarà 
en les dates de projecció d’aquest equipament, sempre depenent de les possibilitats econòmiques i 
atenent a la demografia i usos del 2019, entenent que fer l’estudi de viabilitat en l’actualitat ens podria 
donar marges d’error massa amplis. 
4.- En referència a l’espai de raqueta, tal com consta en el MIEM, està pendent de definir, tant la seva 
ubicació, com el tipus i la concordança amb els espais i clubs ja existents, i se n’informarà al llarg de la 
propera legislatura, que és tal com marca la temporització.  
5.- Aquests espais també compten a la temporització (MIEM- p. 160-162) a la propera legislatura 
(2015-2019), com a tal, al igual que els esmentats anteriorment; ja se n’estudiarà la viabilitat, costos, 
possibilitats i altres condicionants que es puguin donar.” 

Atès que es competència del Ple de la corporació l’aprovació del Mapa d’instal·lacions 
esportives municipals.  

D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS:  

1.- Aprovar definitivament el document actualitzat del Mapa d’instal·lacions esportives 
municipals d’Arenys de Mar, de conformitat amb els informes del Consell General de l’Esport 
de data 23 de març de 2015, l’informe de l’arquitecta municipal de data 17 de març de 2015, i 
l’informe del tècnic d’esports de l’Ajuntament de data 17 d’abril de 2015.  

2.- Traslladar aquest acord a la Secretaria General de l’Esport i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè en prenguin coneixement.   
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del BLOC, manifesta 
literalment el que segueix:  Trobem positiu disposar d’aquesta eina de planejament i 
que disposa de l’informe favorable del Consell Català de l’Esport. 
 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: La redacció d’aquest nou projecte,  ha costat 4.000.-€, 
tenint en compte que el servei d’esports és el més dotat de tota la casa, ja que té dos 
tècnics, no entenem ni compartim que aquesta redacció s’hagi de contractar a una 
empresa externa. Més quan el contingut de l’informe es limita a dir que caldrà una 
nova zona esportiva a llevant.  
 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix:  Sobre el punt que es porta a aprovació, la CUP pensem 
que ja que es porta a ple una modificació del Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals, potser el que caldria seria revisar-lo de cap a peus i modificar tot allò que 
està programat que s’executi i que no s’ha fet o, fins i tot, no es farà. 

 
A tall d’exemple, en el document es parla d’un carril bici que hauria de connectar la 
platja amb la vila d’Arenys de Munt. En aquest cas, no és que no s’hagi executat, que no 
s’ha fet, sinó que s’ha fet tot el contrari: s’ha esborrat literalment del mapa a la part 
alta de la vila, com a compensació a l’empresa concessionària de l’aparcament en espai 



 
  
 
 
  

 

públic de la vila, i, a la part baixa el carril bici és un espai per aparcar en doble fila sense 
que passi res. Per tant, si ens hi posem, revisem-ho tot, doncs. 

 
Sobre el punt que es porta a aprovació, d’entrada tal com vam exposar en la nostra 
justificació del vot en contra al POUM, Arenys necessita més equipaments perquè té 
més població. I tenim més població perquè hem patit durant molts anys les 
conseqüències de la pressió especulativa de la gran Barcelona i que ha fet foragitar els 
seus habitants que potser, en un altre context de facilitats d’habitatge, mai no haurien 
volgut marxar. Necessitem equipaments, ara sí, però això ha costat un preu molt alt al 
territori perquè el deixarem molt pitjor de com el vam heretar. L’únic creixement 
acceptable és aquell relacionat amb l’habitatge entès com un bé social, i amb els 
equipaments resultants del binomi població-necessitats. La utilització racional del 
territori i del medi ambient comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. I això, 
a Arenys i amb el POUM aprovat fa dos anys, doncs no s’ha fet. 

 
Respecte a la pista d’atletisme la seva ubicació ens sembla adequada i per tant ens 
sembla perfecte que es mantingui l’emplaçament. Ja a l’agost de 2013, quan es portava 
l’aprovació inicial del MIEM, la CUP apuntàvem  que calia millorar les instal·lacions, els 
accessos, la senyalització així com la possibilitat de poder-s’hi apropar mitjançant el 
transport públic. Cal, també, publicitar l’existència de l’equipament, perquè hi ha molts 
arenyencs que desconeixen el recurs. 

 
I respecte a l’emplaçament de la nova zona esportiva municipal nord, amb tot, veiem 
positiu que no es trinxi més amb tota impunitat el territori i que l’equipament s’acabi 
programant més avall prop de la zona urbanitzada del Bareu. El territori el tenim com 
el tenim i som els que som; cal, doncs, fer una reserva de sòl per a equipaments. Fins 
aquí, res a qüestionar. 

 
Ara bé, el que no acabem de veure clar és que es programi un equipament esportiu, i 
es cometin els mateixos errors del passat quan es van projectar l’escola Sinera i 
l’escola bressol dels Colors. Són dos equipaments necessaris per a la vila, sí, però que 
s’han construït sense haver fet, sense haver resolt, com es vol fer ara amb aquest nou 
equipament, doncs no s’han resolt els accessos. Pel rial del Bareu, com ja hem 
expressat en altres plens posant veu al veïnat, hi ha un greu problema d’excés de 
transit. A la part baixa és una via molt estreta on hi ha uns taps d’ampolla que, 
casualment, dos dels tres són edificis municipals, i ha de suportat, també, el trànsit en 
ambdós sentits concentrat, sobretot, a les hores punta d’entrada i sortida dels centres 
educatius. 

 
Per la CUP, fins que no es resolgui el problema circulatori del rial del Bareu, el 
veritable problema, que com hem dit preocupa al veïnat, doncs pensem que no s’han 
d’incrementar els equipaments. Per tant, equipaments sí, sens dubte, però garantint 
prèviament uns bons accessos i, evidentment, millorant la qualitat de vida del veïnat del 
Bareu. 

 



 
  
 
 
  

 

Per tot el suara exposat, i atès que el punt de partida de la modificació és el POUM al 
qual ens vam oposar, el sentit del nostre vot en aquest punt serà l’abstenció. 
 

La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Quan es va portar a ple l'inici del procediment de modificació del Mapa 
d'Instal·lacions Esportives Municipals l’agost de 2013, ara fa 1 any i 8 mesos, el nostre 
grup municipal va donar un SÍ crític a aquest punt de l'ordre del dia. 

Un SÍ en aquell moment, en coherència a haver donat llum verda al text refós del 
POUM, i entenent que l'aprovació que en fèiem, era per iniciar la modificació del 
MIEM, i per donar-hi compliment, però també vam fer un seguit de consideracions 
constructives que demanàvem que es tinguessin en compte a l'hora de fer la  
modificació. 

Creiem que tot plegat s'ha dilatat molt en el temps, i que ara a corre-cuita, entenem 
com a mesura més electoralista que no pas pel treball planificat, avui ens porten a ple 
un document que al nostre entendre ha estat poc debatut i treballat al llarg d'aquest 
mandat. 

Si seguim amb el procés, un cop aprovat al Ple el procediment de modificació, no és 
fins 8 mesos després que se n'encarrega a una empresa la confecció de la modificació, 
al març del 2014. Un any després, el març d'aquest any, l'empresa presenta el 
document a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I avui ho porten a ple amb tots els informes 
favorables al seu tràmit. 

El document va molt més enllà de les modificacions proposades del POUM, com són el 
manteniment de la pista d'atletisme i la modificació de l'emplaçament de la nova zona 
esportiva municipal, perquè planifica a llarg termini totes les actuacions esportives a 
desenvolupar, amb calendari i amb una proposta d'avaluació econòmica amb l’horitzó 
2023. 

I tot i que se'ns digui que es va aprovar al Consell Municipal d'Esports de l'octubre de 
l'any passat, al nostre entendre no s'hi va dur a terme un treball profund. 

Pensant que un dels majors actius que tenim en el tema esportiu arenyenc és un 
teixit esportiu ric i divers amb entitats molt consolidades, i amb forta implicació, i que 
hi ha un Consell Municipal d'Esports amb representació plena d'entitats, clubs, ampes, 
centres docents, grups polítics, pensem que el document no s'ha treballat prou des de 
dins del Consell. 

L'informe de la Regidoria d'Esports diu que es va aprovar al Consell Municipal 
d'Esports de l'octubre de 2014, però no ho podem entendre d’aquesta manera.  

Al Consell hi van assistir 9 entitats esportives i 3 grups polítics, el PP, la Cup i 
nosaltres, mentre que hi va haver 26 absències d'entitats esportives i d'altres grups 
municipals. 

Sí que se’ns va fer una presentació i vam tenir oportunitat de fer consideracions, però 
no hi havia el quòrum suficient com per donar per aprovat el document. Pensem que 
s'ha generat poc debat entorn d’un tema tan important com aquest, tot i que el procés 
s'ha dilatat molt en el temps. 



 
  
 
 
  

 

I que no s'hi val només a fer les coses per complir l'expedient, sinó que s'han 
d’assentar les bases per dur a terme accions reals de participació, i no només 
declaracions de bones intencions. 

Per exemple, al MIEM, que apunta com a estratègia important la consolidació d'un 
carril bici de la platja fins a Arenys de Munt, i que unifiqui els punts d'interès. No 
només no s'ha dut a terme, sinó que en aquest mandat, s'ha desmantellat el tram 
existent a la part alta d'Arenys i no es prenen mesures per a garantir la seguretat en el 
tram existent a la part baixa. És una estratègia que el mateix govern ha autodescartat 
aquest mandat. 

Amb aquest govern, s'ha deixat també enrere, el projecte mediambiental del Cavaió i 
el camí fins a Caldes, punts estratègics també per a la pràctica esportiva no només 
en els trams de platja, tot i que hem de reconèixer que s'hi han fet millores important, 
tot sigui dit. 

Els rials també estan deixats de la mà de Déu. Recordem també el punt estratègic del 
Miem, que parla d'aprofitar l’entorn natural, i marcar recorreguts pels rials i que 
estiguin en bon estat.  

O del camí de passejada des de la platja de la Picòrdia fins a Caldes d'Estrac, que també 
el tenim interromput. 

El document que se'ns presenta és una bona eina per tenir al dia la planificació 
esportiva d'Arenys de Mar, i per això no hi votarem en contra, perquè creiem que és 
molt important l'estratègia plantejada, però avui el nostre grup ens abstindrem per 
evidenciar que els textos i les voluntats, es fa imprescindible que vagin acompanyats 
d'accions consensuades i participades.   
 
El regidor Sr. Almansa, en representació del grup municipal PP, manifesta literalment el 
que segueix: En primer lloc llegeixo l’acord de ple. 
 
A la replica dic el següent: Aquest MIEM ha tingut el consens de totes les entitats 
esportives, s’ha treballat amb elles i s’ha aprovat al Consell Municipal d’Esports. A la 
representant d’ERC dir-li que no només inclou una millora com diu ella, sinó moltes 
més i a més valorades econòmicament i amb un calendari per realitzar-les. Es nota que 
el representant del seu partit no ve mai als Consells d’Esports. A la representant d’ICV 
dir-li que no és gens electoralista, sinó totalment realista ja que no es posen obres a 
curt termini que no es puguin fer. 
 
 
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 PP i 1 vot BLOC  
Vots d’abstenció: 1 ERC, 3 vots d’ICV i 1 vot CUP   
 
 
 
 



 
  
 
 
  

 

 
8.-  Ratificar els Decrets núm. 436 i 437/ 2015. L’alcalde Sr. Fors llegeix els 
següents Decrets: 
 
436/2015 DECRET 
 
Vist que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 7 d’abril de 2014, va acordar 
adjudicar a la Sra. Susana Coll Valiente, la instal·lació GU-2, GA-2 i TN-2, guingueta 
situada a la Platja de la Musclera, destinada a bar amb cuina, amb una superfície de 20 
m2, una superfície de 100 m2 de terrassa i una zona d’activitats associades de 80 m2 
per a gandules i para-sols, d’acord amb el que preveuen el projecte d’establiment i el 
plec de clàusules administratives i tècniques, aprovats conjuntament pel Ple municipal 
en sessió celebrada el 19 de febrer de 2014. 
 
Vist que el punt 2 del plec de clàusules esmentat estableix que els serveis de 
temporada a les platges s’han de prestar de conformitat amb les instal·lacions 
desmuntables que es detallen en el Projecte d’establiment per a la instal·lació i 
explotació dels serveis de temporada de les platges d’Arenys de Mar, aprovat 
juntament amb el Plec de clàusules. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 24 de març de 2015, es va proposar a l’òrgan de 
contractació que es revoqués a la Sra. Susana Coll Valiente l’adjudicació de la 
instal·lació GU-2, GA-2 i TN-2, per no adequar-se el projecte presentat el febrer de 
2015, a les prescripcions del projecte d`establiment de guinguetes. Aquestes 
prescripcions foren acceptades de manera expressa per l`avui adjudicatària, en data 9 
de març del 2014, per esser un requisit per ser admesa a la licitació. 
 
Atès que en el mateix Decret s’atorgava a l’adjudicatària un termini d’audiència de 10 
dies als efectes que presentés les al·legacions que consideres pertinents, d’acord amb 
el que preveu l’art. 84 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist que el 7 d’abril de 2015 amb registre d’entrada número 3649, la interessada ha 
presentat un nou projecte de guingueta, que ha estat informat favorablement per 
l’arquitecte municipal en data 10 d’abril de 2015, informe que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
 “Per tal de tramitar l’autorització de la instal·lació de la temporada 2015, 

 

S’informa favorablement sobre el model i distribució espacial de la guingueta presentada, 

d’acord amb les prescripcions del projecte d’establiment de guinguetes objecte del concurs 

públic, segons les següents premisses: 

 

a) L’ocupació total de guingueta i tarima/pèrgola serà estrictament 120 m2 (20 m2 de 

guingueta i 100 m2 de terrassa amb tarima), segons el DPMT. 

b) A banda hi haurà la passera pública en cap cas ocupada pels usuaris de la terrassa. La 
passera d’ús públic que connecta l’aparcament, situada entre la terrassa i el mòdul de servei, 
impedeix privatitzar aquest espai. 



 
  
 
 
  

 

c) A banda també s’instal·laran el mòdul de servei adaptat amb espai suficient per a 

l’obertura de la porta sense interrompre el pas de la passera pública, i el tancat de 

brossa selectiva. 

d) En una de les façanes del servei adaptat hi haurà instal·lada la dutxa per als usuaris de 

la platja. 

e) El tancat exterior de la zona de la brossa selectiva es farà amb el mateix material que 

la guingueta i el servei, és a dir amb panells d’HPL per protegir-ho de les vistes dels 

usuaris. 

 

I en general s’acompliran la resta de prescripcions per les quals es va resoldre adjudicar les 

autoritzacions per ocupar el domini públic marítim terrestre en sessió del Ple del 9 d’abril de 

2014: 

 

f) Es prohibeix expressament separar els mòduls de servei i recollida selectiva per impedir 
la proliferació d’espais annexos incontrolats fora de l’àmbit autoritzat d’ocupació del DPMT. 

g) La possibilitat de col·locar un vinil a la superfície de l’HPL actuaria com a element dissuasiu 
enfront de pintades d’actes vandàlics. 

h) No s’instal·larà cap element amb publicitat diferent a la del mateix establiment (ni en cadires, 
taules, tendals, veles, serrells, etc.). La publicitat del local anirà grafiada en panells o tendals, 
mai en rètols superposats al volum definit en els plànols. Es prohibeix expressament el 
mobiliari de plàstic amb publicitat aliena a la de l’establiment (com ara begudes alcohòliques, 
tabac, etc.).” 

 
Això és el que em sembla convenient d’informar, sens perjudici d’un altre millor criteri tècnic.” 

 

Vist el que precedeix i fent ús de les competències atorgades per l’article 53.1) 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,  
 
RESOLC: 
 
1.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Susanna Coll Valiente d’acord amb 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 d’abril de 2015. 
  
2.- Comunicar a la interessada que pot procedir a dotar-se del model de guingueta 
presentat, per tal d’obtenir la corresponent autorització municipal de l’ocupació del 
domini públic marítimo-terrestre, que serà emesa un cop efectuada l’acta de replanteig 
i comprovat el compliment de les condicions que fixa el Plec de clàusules 
administratives aprovades pel Ple el 19 de febrer de 2014. 
 
3.- Ratificar per l’òrgan de contractació, el Ple municipal, la present resolució.  
 
 
 
437/2015 DECRET 
 
 

Vist que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 7 d’abril de 2014, va acordar 
adjudicar a la Sra. Olga Garcia Escalera, la instal·lació GU-8, GA-8 i TN-8, guingueta 
situada a la platja del Cavaió, destinada a bar amb cuina amb una superfície de 20 m2, 



 
  
 
 
  

 

una superfície de 100 m2 de terrassa i una zona d’activitats associades de 80 m2 per a 
gandules i para-sols, d’acord amb el que preveu el projecte d’establiment i en el plec de 
clàusules administratives i tècniques, aprovats conjuntament pel Ple municipal en sessió 
celebrada el 19 de febrer de 2014. 
 
Vist que el punt 2 del plec de clàusules esmentat estableix que els serveis de 
temporada a les platges, s’han de prestar de conformitat amb les instal·lacions 
desmuntables que es detallen en el Projecte d’establiment per a la instal·lació i 
explotació dels serveis de temporada de les platges d’Arenys de Mar, aprovat 
juntament amb el Plec de clàusules. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 24 de març de 2015, es va proposar a l’òrgan de 
contractació que es revoqués a la Sra. Olga Garcia Escalera l’adjudicació de la instal·lació 
GU-8, GA-8 i TN-8, per no adequar-se el projecte presentat el febrer de 2015 a les 
prescripcions del projecte d’establiment de guinguetes. Aquestes prescripcions foren 
acceptades de manera expressa per l’avui adjudicatària, en data 10 de març del 2014, 
per ser un requisit per ser admesa a la licitació. 
 
Atès que en el mateix Decret s’atorgava a l’adjudicatària un termini d’audiència de 10 
dies als efectes que presentés les al·legacions que consideres pertinents, d’acord amb 
el que preveu l’art. 84 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist que el 7 d’abril de 2015 amb registre d’entrada número 3648, la interessada ha 
presentat un nou projecte de guingueta, que ha rebut l’informe favorable per 
l’arquitecte municipal en data 10 d’abril de 2015, informe que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Per tal de tramitar l’autorització de la instal·lació de la temporada 2015, 

 

S’informa favorablement sobre el model i la distribució espacial de la guingueta presentada, 

d’acord amb les prescripcions del projecte d’establiment de guinguetes objecte del concurs 

públic, segons les següents premisses: 

 

- L’ocupació total de guingueta i tarima/pèrgola serà estrictament 120 m2 (20 m2 de 

guingueta i 100 m2 de terrassa amb tarima), segons el DPMT. 

- A banda hi haurà la passera pública envers el mar, en cap cas ocupada pels usuaris de 

la terrassa. La passera d’ús públic que connecta l’aparcament amb el mar, situada entre la 
terrassa i el mòdul de servei, impedeix privatitzar aquest espai. 

- A banda també s’instal·laran el mòdul de servei adaptat amb espai suficient per a 

l’obertura de la porta sense interrompre el pas de la passera pública, i el tancat de 

brossa selectiva. 

- En una de les façanes del servei adaptat hi haurà instal·lada la dutxa per als usuaris de 

la platja. 

- El tancat exterior de la zona de la brossa selectiva es farà amb el mateix material que 

la guingueta i el servei, és a dir, amb panells d’HPL protegint-se de les vistes dels 

usuaris. 

 



 
  
 
 
  

 

I en general s’acompliran la resta de prescripcions per la qual es va resoldre adjudicar les 

autoritzacions per ocupar el domini públic marítim terrestre en sessió del Ple del 9 d’abril de 

2014: 

 

- Es prohibeix expressament separar els mòduls de servei i recollida selectiva per impedir 
la proliferació d’espais annexos incontrolats fora de l’àmbit autoritzat d’ocupació del DPMT. 

- La possibilitat de col·locar un vinil a la superfície de l’HPL actuaria com a element dissuasiu 
enfront de pintades d’actes vandàlics. 

- No s’instal·larà cap element amb publicitat diferent a la del mateix establiment (ni en cadires, 
taules, tendals, veles, serrells, etc.). La publicitat del local anirà grafiada en panells o tendals, 
mai en rètols superposats al volum definit en els plànols. Es prohibeix expressament el 
mobiliari de plàstic amb publicitat aliena a la de l’establiment (com ara begudes alcohòliques, 
tabac, etc.). 

 

Això és el que em sembla convenient d’informar, sens perjudici d’un altre millor criteri tècnic.” 

 

Vist el que precedeix i fent ús de les competències atorgades per l’article 53.1) 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,  
 
RESOLC: 
 
I.- Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Olga Garcia Escalera d’acord amb 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 d’abril de 2015.  
 
2.- Comunicar a la interessada que pot procedir a dotar-se del model de guingueta 
presentat, per tal d’obtenir la corresponent autorització municipal de l’ocupació del 
domini públic marítimo-terrestre, que serà emesa un cop efectuada l’acta de replanteig 
i comprovat el compliment de les condicions que fixa el Plec de clàusules 
administratives aprovades pel Ple el 19 de febrer de 2014. 
 
3.- Ratificar per l’òrgan de contractació, el Ple municipal, la present resolució.  
 
 
 
El regidor  Sr. López, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment 
el que segueix: Nosaltres no ens oposarem que les dues guinguetaires a les quals es 
refereixen aquests decrets puguin desenvolupar la seva activitat un cop han presentat 
el projecte per a aquest any que, tal com se’ns va dir a la Comissió Informativa, s’ajusta 
a la normativa actual. I els desitgem tant a elles com a la resta de guinguetaires que 
tinguin una temporada ben profitosa. 
 
 
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 PP, 3 vots d’ICV i 1 vot BLOC    
Vots d’abstenció: 1 ERC i 1 vot CUP   
 



 
  
 
 
  

 

 
9.-  Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014. 
El tinent d’alcalde Sr.  Vinyes dóna compte del següent Decret:  
 
Vista la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, corresponent a 
l’exercici 2014, confeccionada per la Intervenció de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
estableixen l’article 191 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,  els articles 89 a 105 
del Reial decret 500/90, de 20 d’abril,  pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos i per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local. 
 
Vist l’informe d’Intervenció 26/2015 i l’informe 26 bis/2015 d’avaluació del compliment 
dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 2014. 
 
És per això que, 
 
Resolc: 
 
1. Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, 
corresponent a l’exercici 2014, que s’adjunta com a Annex i de conformitat amb les 
magnituds següents: 
 
1. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Exercici corrent  
  

CAPÍTOL Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Despeses 
autoritzades 

Disposicions Obligacions 
reconegudes 

Pag. realitzats Reintegr. de 
despeses 

Pag. líquids Pendent de 
pag. 

1 6.648.026,91 96.326,38 6.744.353,29     6.630.692,52       6.630.692,52   6.564.411,35 6.451.744,78 9.103,08 6.442.641,70 121.769,65

2 6.874.708,76 429.277,60 7.303.986,36     7.032.359,58       6.997.121,95   6.752.611,27 6.003.485,13 876,06 6.002.609,07 750.002,20

3 234.646,15 -60.752,01 173.894,14       141.104,12         141.104,12   141.104,12 141.125,12 21,00 141.104,12

4 681.282,30 72.118,47 753.400,77       693.691,46         693.691,46   687.509,81 608.807,30 50,00 608.757,30 78.752,51

6 999.938,23 5.548.483,60 6.548.421,83     3.539.034,32       3.539.034,32   867.837,10 632.782,98 3,33 632.779,65 235.057,45

7 29.996,37 27.137,63 57.134,00         29.595,13           29.595,13   29.595,13 29.595,13 29.595,13

8 25.000,00 25.000,00           9.217,05             9.217,05   9.217,05 9.217,05 9.217,05

9 1.223.212,82 125.250,53 1.348.463,35     1.347.753,80       1.347.753,80   1.347.753,71 1.347.753,71 1.347.753,71

16.716.811,54 6.237.842,20 22.954.653,74   19.423.447,98     19.388.210,35   16.400.039,54 15.224.511,20 10.053,47 15.214.457,73 1.185.581,81

 
Exercicis tancats  
 

CAPÍTOL Obligacions reconegudes i 
pagaments ordenats 

pendents de pagament a 
l’inici de l’exercici 

Baixes Pagaments realitzats  Obligacions reconegudes i 
pagaments ordenats 

pendents de pagament a final 
de l’exercici  

1 121.920,58 121.236,86 683,72
2 1.072.819,84 1.064.246,59 8.573,25
3 115,55 115,55
4 121.243,74 101.553,01 19.690,73
5 
6 204.054,18 179.079,63 24.974,55
7 836,60 836,60



 
  
 
 
  

 

8 
9 
TOTAL 1.520.990,49 1.466.952,69 54.037,80

 
 
2. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Exercici corrent  
 

cap Previsions inicials Modificacions Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
totals 

Drets anul·lats Drets 
Cancel·lats 

Drets nets Ingressos 
realitzats 

Devolucions 
d´ingressos 

Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobr. 

1 7.633.900,00 7.633.900,00     8.065.581,12     294.824,06     22.653,95   7.748.103,11 7.037.237,77 80.896,12 6.956.341,65 791.761,46

2 50.000,00 50.000,00       217.271,72     152.824,74           58,52   64.388,46 151.684,86 144.728,21 6.956,65 57.431,81

3 4.133.544,05 5.642,00 4.139.186,05     9.045.673,02     196.745,28       5.646,71   8.843.281,03 6.516.854,23 54.698,94 6.462.155,292.381.125,74

4 3.583.884,16 156.258,82 3.740.142,98     3.634.121,06     153.288,48   3.480.832,58 3.553.886,00 153.288,48 3.400.597,52 80.235,06

5 253.220,00 253.220,00       338.706,22       10.020,26   328.685,96 287.689,49 20,26 287.669,23 41.016,73

6  

7 7.328,73 2.264.158,44 2.271.487,17       374.707,02   374.707,02 334.943,55 334.943,55 39.763,47

8 25.000,00 3.092.894,43 3.117.894,43           9.217,05   9.217,05 5.223,46 5.223,46 3.993,59

9 1.029.934,60 718.888,51 1.748.823,11     1.291.725,46   1.291.725,46 1.291.725,46 1.291.725,46

16.716.811,54 6.237.842,20 22.954.653,74 22.977.002,67 807.702,82 28.359,1822.140.940,6719.179.244,82 433.632,0118.745.612,813.395.327,86

 
Exercici tancat  
 
CAPÍTOL Drets reconeguts 

pendents de cobrament 
a l’inici de l’exercici 

Rectificacions  Baixes (drets anul·lats i 
drets cancel·lats) 

Cobraments realitzats  Drets reconeguts 
pendents de cobrament 

a final de l’exercici  
1 1.851.348,57 2.129,20 290.206,78 403.985,42 1.159.285,57
2 273.173,39 117.663,28 23.860,71 131.679,40
3 1.530.708,18 439,36 468.828,08 403.197,57 659.121,89
4 371.011,78 -1.941,36 148.328,63 220.741,79
5 36.084,88 10.251,87 23.003,41 2.829,60
6 
7 796.823,87 341.967,50 454.856,37
8 13.538,40 13.538,40
9 
TOTAL 4.872.689,07 627,20 896.920,01 1.357.881,64 2.628.514,62

 
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTAR

I 
a. Operacions corrents  20.465.291,14 € 14.145.636,55 € 6.319.654,59 € 

b. Altres operacions no financeres  374.707,02 € 897.432,23 € -522.725,21 € 

1. Total operacions no financeres (a+b) 20.839.998,16 € 15.043.068,78 € 5.796.929,38 € 

2. Actius financers 9.217,05 € 9.217,05 € 

3. Passius financers 1.291.725,46 € 1.347.753,71 € -56.028,25 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 22.140.940,67 € 16.400.039,54 € 5.740.901,13 € 

 

AJUSTOS  

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 

  250.019,89 € 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici    920.847,50 € 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici    4.803.520,47 € -3.632.653,08 € 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    2.108.248,05 € 

 
4. ROMANENTS DE CRÈDIT  
 



 
  
 
 
  

 

Compromesos     2.988.170,81 € 
Autoritzats          35.237,63 € 
Retinguts    1.036.180,40 € 
Disponibles    2.319.552,94 € 
No disponibles       175.000,00 € 
No compromesos     3.565.970,97 € 
TOTAL      6.554.141,78 € 
 
5. ROMANENT DE TRESORERIA 
 

IMPORTS ANY 
1. Fons líquids     8.011.748,87 € 

 
2. Drets pendent de cobrament      6.064.754,06 € 
+ del pressupost corrent  3.395.327,86 € 
+ del pressupost tancat  2.628.514,62 € 
+ d'operacions no pressupostàries        61.633,20 € 
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva       20.721,62 € 

 
3. Obligacions pendents de pagament     1.871.880,01 € 
+ del pressupost corrent  1.185.581,81 € 
+ del pressupost tancat       54.037,80 € 
+ d'operacions no pressupostàries      637.970,40 € 
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva        5.710,00 € 

 
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)   12.204.622,92 € 
II. Saldos de dubtós cobrament      3.286.837,47 € 
III. Excés de finançament afectat      6.620.293,31 € 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)     2.297.492,14 € 

 
 
2. Retre compte del present acord al Ple municipal en la primera sessió que aquest 
celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
3. Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació i Relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  Tot i que aquest punt no es porti a votació demanem al Govern que ens 
clarifiqui si és preceptiu que la liquidació de l’exercici 2014, no passi anteriorment per 
la Comissió Especial de Comptes.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes ho aclareix. 
 
 
10.- Donar compte del Decret d’aprovació de la dotació de cobraments de 
dubtosa realització de la liquidació de l'exercici de 2014. El tinent d’alcalde Sr.  
Vinyes dóna compte del següent Decret:  
 
 



 
  
 
 
  

 

Atès el contingut de l’article 193 bis del Reial decret pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el següent:  
 
“Les entitats locals hauran d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al seu Ple, o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris 
determinants dels drets de difícil o impossible recaptació amb els següents límits 
mínims:  
 

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels dos 
exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a 
mínim, en un 25 %. 

b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici 
tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en 
un 50%. 

c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis 
quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a 
mínim, en un 75%. 

d) Els drets pendents de cobrament dins dels pressupostos dels restants exercicis 
anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100%.” 

 
De l’anterior en resultaria una dotació mínima per dubtós cobrament de 971.879,45 €. 
 
Atès que l’apartat 3 de l’article 45 de les bases d’execució del pressupost de 2014 
estableix: 

 
“3. Els criteris per a determinar el saldo dels deutors de dubtós  cobrament seran 
l’aplicació d’un percentatge en funció de l’antiguitat dels pendents del capítol 1, 2 i 3 
d’ingressos d’acord amb  la següent escala: 

 
Exercici corrent……………………….…..5% 
Exercici (-1)……………………………...15% 
Exercici (-2)…………………………….. 40% 
Exercici (-3)…………………………….. 80% 
Exercici (-4 i ss.)………………………. 100% 

                                    Multes de circulació...............................90% 
 
Per acord del regidor d’Hisenda es podrà incrementar el percentatge anterior i per la resta de 
capítols s’efectuarà una anàlisi individualitzada dels pendents, i es calcularà una provisió per a 
aquells imports dels quals existeixi un dubte raonable, sobre el seu cobrament en els propers 
365 dies.” 
 
Cal tenir en compte la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens 
locals per a l’exercici 2015 de 6 de febrer de 2015, on es detallen els percentatges a 
aplicar a efectes comptables, recomanats per la Direcció General de Política Financera, 
en funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment 
de recaptació tributària (capítols 1 a 3). 



 
  
 
 
  

 

-Percentatge mínim a efectes comptables recomanat per la DGPFAT (llevat de les 
multes de circulació en què es recomana uns percentatges mínims del 50% l’exercici n i 
n-1) 
 
Exercici n........................................10%. 
Exercici n-1....................................30% 
Exercici n-2....................................60% 
Exercici n-3.....................................90% 
Exercici n-4 i posteriors...............100% 
 
 
De l’anterior s’ha procedit, doncs, a aplicar els percentatges de la DGPFAT 
incrementant-los en la dotació de les multes (90%) de circulació i a més dotant de 
forma individualitzada la resta de capítols: capítol 4 i 7 dotació el 100% en els exercicis 
n-4 i posteriors. Capítol 1, 2, 3 i 5 dotació de la proposta de baixes realitzades per 
l’Organisme de Gestió Tributària i per les suspensions per recurs administratiu, 
suspensió concursal i suspensió per altres motius. 
 
També s’ha dotat el 100% del pendent de recaptació de l’aplicació d’ingressos 
Responsabilitat d’acció de repetició de l’exercici 2014. 
 
Per l’anterior, d’acord amb les prescripcions de l’article 193 abans esmentat i amb 
l’article 45 de les Bases d’execució. 
 
Resolc: 
 
1. Aprovar la dotació de cobraments de dubtosa realització per import total de 
3.286.837,47 €, que es detalla en l’annex número 1. 
  
2. Traslladar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Ple municipal de 
l’Ajuntament  l’aprovació especificada en el punt 1 anterior.  
 
 
 
11.- 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 
locals en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Primer: Les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local fins a 24 d’abril de 
2015 són les que es relacionen a continuació:  
 
1. Decret d’Alcaldia 338/2015 de 26 de març de 205 quant a l’informe d’Intervenció 
20/2015 sobre l’aprovació de diverses relacions de factures.  



 
  
 
 
  

 

2. Decret d’Alcaldia 367/2015 d’1 d’abril de 2015 quant a l’informe d’Intervenció 
21/2015 d’aprovació de diverses relacions de factures. 
3. Decret d’Alcaldia 423/2015 de 13 d’abril de 2015 quant a l’informe d’Intervenció 
29/2015 d’aprovació de diverses relacions de factures. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal de la BLOC, manifesta 
literalment el que segueix: Deixem constància en l’Acta, que malgrat haver demanat en 
repetides ocasions un informe justificatiu que expliqui el motiu pel qual gairebé cada 
mes hi ha factures dels mateixos proveïdors que no compleixen el principi de pública 
concurrència, aquest no ha estat presentat. 
La transparència en l’Administració Pública no acaba en l’obligat compliment del 
mandat d’informar a cada Ple, sinó d’explicar detalladament les raons i les solucions a 
dur a terme per evitar o reduir el màxim possible els fets sobre els quals emet informe 
negatiu el servei d’Intervenció. 
 
 
La regidora Sra. Real marxa de la sessió. 
 
 
12.- Precs i preguntes. 
 
12.1 PRECS BLOC 
 
1.- L’aparcament del Xifré i la zona blava són de titularitat pública, encara que la gestió 
es realitzi per una empresa privada mitjançant una concessió. Demanem a l’equip de 
Govern que revisi i millori els protocols d’atenció a l’usuari i s’informi als parquímetres 
de com efectuar reclamacions fora de l’horari lectiu. Aquest cap de setmana un usuari 
ha tingut problemes per efectuar una reclamació per haver estat indegudament multat, 
atès que el servei municipal, l’Ajuntament, té el deure de facilitar les gestions als 
ciutadans, per exemple recollint la reclamació des de la Policia Local. 
 

La tinent d’alcalde Sra. Quintero recull el prec. 
 
 
12.2 PRECS ERC 
 
1.- Preguem al govern municipal, una vegada més que arrangi l’estat del rial del Sapí, ja 
que els veïns no poden accedir als seus domicilis. Hem fet aquest prec al llarg de tot 
aquest mandat i els veïns es troben que encara no se’ls ha solucionat el problema.  
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Hem acordat un seguits d'accions amb els 
veïns. Ens caldrà informe positiu de ACA 
 

2.- Preguem que es publiquin al web municipal els criteris de selecció dels plans 
d’ocupació, així com que en properes ocasions es mantingui més informades a les 
persones que s’hi van presentar per tal de no generar malentesos i per tal de donar 
compliment a la recent Llei de transparència.  



 
  
 
 
  

 

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: La selecció dels plans d’ocupació s’ha dut des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica. S’han presentat 650 persones per a 35 llocs de 
treball. La feina de les treballadores d’aquesta àrea ha estat immensa i segur que hi ha 
gent que està descontenta, però hi ha informes de totes les persones que s’han agafat. 
 
 
3.- Preguem que en dies assenyalats i sobretot quan hi ha activitats al carrer, quan està 
la Riera a vessar de gent i les terrasses plenes, que no s’utilitzi el bufador de la brigada, 
ja que és del tot desagradable passejar per la Riera o prendre un cafè un dissabte a la 
tarda i sentir i patir el bufador.  
 
El regidor Sr. Almansa respon: Agafem el prec i aprofito per dir que amb els plans 
d’ocupació netejarem a les tardes i els caps de setmana. 
 

 
4.- Preguem al govern municipal que faci un manteniment de les jardineres de corten 
que hi ha al llarg de la Riera, tant del mateix ferro com dels arbustos que contenen, ja 
que la jardineria és la imatge del poble i és molt important que estigui en condicions.  
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Recollim el prec. En tot cas el manteniment no 
s'ha deixat de fer, sempre sengons les disponibilitats del servei. 
 

 
12.3  PRECS CUP 
 
1. Demanem que s’estableixi una millor distribució dels espais que se cedeixen a les 
parades per Sant Jordi. La CUP proposem que aquests espais s'atorguin any rere any 
de manera rotativa o aleatòria. Cal tenir ben present que per a moltes associacions el 
dia de Sant Jordi esdevé una de les principals fonts d'ingressos per desenvolupar les 
seves activitats, moltes d'elles de caràcter social, i que en funció del lloc que els toca, 
els ingressos varien molt. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Té raó, ja ho vaig comentar per la ràdio el mateix dia de 
Sant Jordi, que de cara a l’any vinent el lloc hauria de ser per sorteig i no copiar el de 
l’any anterior. 

 

 

2. A la portada de l'agenda d'activitats del mes d'abril hi apareixen llibres d'autors 
arenyencs. A la CUP ens sembla molt bé que es faci aquest petit homenatge a la literatura 
arenyenca i als seus autors, sens dubte. Ara bé, el que no ens sembla tan bé és que cap 
de les dones escriptores de la vila hi surti. Suposem que aquest fet no ha estat 
premeditat sinó que ha de ser, per força, una badada. Tot hi així, no ens estarem de 
dir-ho en tant que vivim en una societat on encara avui dia dones i homes no disposem 
dels mateixos drets ni la mateixa visibilitat. És per aquest motiu que emplacem al 
consistori que no es repeteixi i citem algunes autores per poder-ho rectificar en 
properes edicions: 



 
  
 
 
  

 

 
• Montse Pou 
• Noemí Bibolas 
• Nathalie Pons 
• Teresa d'Arenys 

 
El regidor Sr. Llodrà  respon: Senyor Caldeira, no sé si recollir el prec. El que jo els  
prego és que reflexionin sobre el prec que em fan. Si pensem que, pel que surt a la 
coberta de l’Agenda d’Activitats, la dona és menystinguda a la cultura arenyenca, és que 
no la practiquen ni la viuen gens aquesta cultura. Qui no té feina el gat pentina. Si ens 
hem de començar a mirar les fotos de coberta de l’Agenda d’Activitats, també se’m 
podria acusa de promocionar l’alcohol –amb la imatge on sortien culs d’ampolla de 
xampany- o, fins i tot, el racisme, ja que a la del mes de maig hi surt una escena amb un 
negre en un paisatge cubà. 
 

 
12.4 PRECS ICV 
 
1.Demanem al govern al govern d'Arenys de Mar, com ja ho hem fet en d'altres 
ocasions, que les persones que treballin als col·legis electorals el dia de les eleccions 
del pròxim 24 de maig, fent tasques que fins ara realitzava personal de la mateixa 
Administració Local, siguin persones a l’atur de la nostra població. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Les persones que treballen a l’Administració també 
necessiten aquests diners, a part que els fa il·lusió ser-hi, i a més per a personal de fora 
hauríem de contractar assegurances per a tothom. Per tant, creiem que ja està be així. 
 
 
2. Més que un prec d'acció de govern, és una demanda a totes les forces polítiques que 
concorrem a les properes eleccions municipals tot insistint que controlem la penjada 
de materials publicitaris als llocs pertinents, i que no s'utilitzin d'altres espais del 
mobiliari urbà o del carrer, per ubicar-hi cartellera o d'altres elements de campanya. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: Totalment d’acord. D’aquest assumpte, en parlarem en la 
reunió de partits. 
 
 
3. Davant el descontrol que s'ha produït aquest Sant Jordi amb la ubicació de les 
parades sobretot dels partits polítics a la plaça de l'Església, demanem al govern, que es 
pugui fer un replantejament de la Diada i dels espais a ocupar. Des d'ICV valorem molt 
positivament que associacions, entitats, ampes, clubs, i establiments surtin al carrer, 
com també la gran quantitat de persones que s'hi concentren, però pensem que seria 
bo, per exemple, tallar un tram de la Riera, perquè tothom se sentís còmode i la festa 
sigui més lluïda. 
 

 



 
  
 
 
  

 

L’alcalde, Sr. Fors, respon: Ho podem estudiar de cara a l’any vinent, però jo no sóc 
partidari de tallar la Riera en aquesta data. 

 
 
12.- PREGUNTES 
 
12.1 PREGUNTES BLOC 
 
1.- El passat mes de novembre de 2014 aquest Ple va aprovar una moció en suport de 
la pagesia, que preveia unes mesures d’incentiu fiscal i l’aplicació de la qual s’havia 
d’articular mitjançant un Reglament. Segons ens manifesta el regidor d’Hisenda, el 
tenen ja ultimat, però no serà d’aplicació perquè no han previst la corresponent 
partida al Pressupost municipal aprovat un mes després de la dita moció. És 
correcte? Atès que no hi ha dotació econòmica, quin mecanisme alternatiu té previst 
el Govern per fer efectiu l’acord de Ple pel que fa a l’IBI del 2015 de les finques 
agrícoles que reuneixen els requisits? 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: El càlcul era d'utilitzar romanent, però tal com ja 
els hem dit no es pot utilitzar aquest romanent si no és per reduir el deute. Per tant, 
és una actuació que vol dir reduir els diners d'alguna o algunes regidories. A hores 
d’ara, considerem que és una decisió del proper govern que modifiqui el pressupost 
segons les seves voluntats polítiques. 
 
 
2.- L’equip de Govern va desestimar el mes de desembre de 2014 les al·legacions 
presentades contra l’Ordenança reguladora de l’IBI per part de la Unió de Pagesos i va 
insistir que el camí idoni per al 2015 era el de la subvenció regulada pel Reglament, i a 
mitjà termini es proposaria una modificació puntual del POUM, almenys això és el que 
es va raonar en les reunions mantingudes pels grups municipals i la Unió de Pagesos.  
Hi ha algun avenç en la redacció d’aquesta modificació puntual? existeix algun 
document de treball? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S'està treballant sobre una proposta de sector 
urbanitzable no programat. 
 
 
3.- Ens ha arribat informació que hi ha proveïdors relacionats amb l’Any Espriu que 
encara tenen imports pendents de cobrar per part del nostre Ajuntament, per un valor 
aproximat de 4.000 €. És correcta aquesta informació? Per quina causa no es liquiden 
aquestes factures? Quina solució té aquest problema? 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: No es correcta. Ja hem trucat a l’empresa i ens ha dit que 
és un error, fins i tot li hem demanat un paper conforme no devem res. 
 
 
12.2 PREGUNTES ERC 
 



 
  
 
 
  

 

1.- Segons ens va informar aquest govern quan van projectar les obres de les grades 

del camp de futbol, per la Festa Major, aquestes estarien enllestides. Tal com estan 

anant, això sembla impossible, i, evidentment, el Club de Futbol no podrà llogar les 

seves instal·lacions com cada any per a clubs estrangers (Kommit), cosa que suposava 

un ingrés per al Club de 4.000.-€. Han previst com compensaran aquesta pèrdua 

d’ingressos per al Club de Futbol?  

 

L’alcalde, Sr. Fors, respon: Hem fet unes quantes reunions amb la gent del futbol per 
parlar de la difícil situació econòmica del Club, però és difícil que des d’Intervenció ens 
deixin fer un pagament per deutes sense tenir els números del Club. Amb tot, alguna 
cosa hem de fer. 
 
 

2.- On s’ha publicat el concurs per presentar projectes per al tram de Riera comprès 

entre Arxipreste Rigau i Santa Clara?  

 

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: No s'ha fet cap concurs encara.  
 

 

3.- Tenim coneixement que l’Ajuntament i els seus treballadors han signat l’acord de 

condicions que regularà en els propers anys les seves relacions. Per què des de l’equip 

de govern no se’ns ha informat que ja s’havia arribat a un acord, ni de com han anat 

les negociacions? Per què no s’ha presentat aquest acord a aquest Ple, tot i que ja està 

signat?  

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: desde començaments d’any que vam arribar a un acord amb 
els treballadors, desde secretaria i intervenció estan fent els seus informes, com que 
darrerament hem estat pressionant per portar al ple aquest conveni hem rebut ja in 
formes negatius per part d’intervenció i encara no de secretaria, com que es voluntat 
d’aquest govern portar a ple aquest conveni abans que acabi el mandat 
 
 

12.3 PREGUNTES CUP 

 

1. La CUP volem saber quant costaria la rescissió del contracte de concessió de la 
gestió i explotació de la zona blava a la vila. 

 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: No se sap. Però segur que no és un tema que surti gratis. 

 

2. Al rial del Bareu cantonada amb Arquitecte Gaudí hi ha dos contenidors de 
vidre que dia rere dia acumulen bosses i bosses de brossa impròpia. Atès que el 
problema no s’ha resolt, sinó que s’ha agreujat, pensa fer l’equip de govern alguna 
actuació sobre això? 

 



 
  
 
 
  

 

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S’hi posaran cartells informatius sobre les 
conseqüències de dipositar-hi altres deixalles que no sigui vidre. 
 
 

3. Sembla que atesa la manca de previsió per a la quantitat d’aspirants que es van 
presentar a l’oferta dels plans d’ocupació hi ha hagut manca de transparència en el 
procés de selecció. La CUP volem saber quins criteris s’han seguit en la selecció. 

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: els criteris son els que es van publicar al cartell d’anuncis de 
l’ajuntament en temps i forma, i les bases les que va fer els serveis jurídics d’aquest 
ajuntament, i cada tècnica de la seva àrea ha decidit el millot candidat per la plaça, i 
sobretot desde  serveis socials han fet un llistat de les persones més necessitades per 
poder entrar a treballar, que són la finalitat d’aquests plans d’ocupació 

 

4. L’equip de govern pensa convocar un ple extraordinari abans d’acabar la 
legislatura per aprovar l’Acord de condicions de treball del treballadors públics de 
l’Ajuntament? 

Per quin motiu no ho han fet en aquest? 

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: si que ho pensa convocar, i els motius ja els hem dit 
anteriorment 

 

5. L’altre dia vam conèixer l’oferta d’activitats esportives per a l’estiu d’enguany 
que organitzen les entitats esportives de la vila. La CUP volem saber si l’equip de 
govern ha previst alguna subvenció per a la mainada d’aquelles famílies que no puguin 
assumir el cost total de les activitats, ja siguin les esportives o les de casals.  

La regidora Sra. Mir respon: Sí, pel que fa totes les activitats organitzades i recollides a 
l’estiu genial, Serveis Socials atorga beques i/o subvencions a les famílies necessitades. 

Cap nen s’ha quedat sense casal si s’ha valorat la idoneïtat d’anar-hi. 
 

 
El regidor Sr. Almansa respon: Des de l’Àrea d’Esports se seguirà el mateix criteri que 
se segueix als casals organitzats per Joventut. 
 

6. En el Ple de pressupostos, quan la CUP vam qüestionar el cost de la neteja de 
platges, 145.000 euros, i el fet de ser tan agressiva atès que es planxa com si fos un 
llençol allà on ningú s’hi posa però hi creix vegetació dunar, doncs el regidor ens va dir 
que enguany canviaria el mètode i no s’utilitzaria la màquina. I hem vist, via premsa, que 
la màquina ha tornat a passar de nou. La CUP volem saber quin és el sistema que 
finalment s’utilitzarà per fer la neteja de les platges. 

 



 
  
 
 
  

 

El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Esta feta la memòria tècnica i pendent 
d'aprovar les bases de licitació. 
 

7. A l’octubre l’alcalde i el president de la Diputació es van reunir per parlar de la 
subvenció que s’ha concedit a l’Ateneu per fer-hi obres de millora i rehabilitació. La 
CUP volem saber quins passos ha fet l’equip de govern perquè aquesta subvenció arribi 
a bon port.  

 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: L’Ajuntament  va fer el que li tocava, que és demanar una 
subvenció per a l’entitat quan podia demanar-la per al mateix Ajuntament. Ara la 
Diputació ha de donar els diners a través de l’Ajuntament i nosaltres donar-los a 
l’entitat. 
 
 
12.4 PREGUNTES ICV 
 
1. Ja fa uns mesos vàrem preguntar sobre el fet que les plantes que estan a tocar 
dels habitatges de la plaça Mare Paula Montal ocasionen humitats en aquests edificis. 
Han passat els mesos i veiem que continuen aquestes humitats i alguns veïns s’han 
queixat. S’ha fet alguna actuació en aquest sentit? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: S'ha tallat el rec. 
 
 
2. Al Ple del mes passat vàrem preguntar sobre com estaven les converses amb el 
Departament de Justícia en relació amb la situació de la família de l’antic masover de 
les Clarisses. Se’ns va dir que s’estava a punt de tenir una solució però que en aquell 
moment no es podia dir. Hi ha alguna novetat en aquest tema? 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes respon: No hi ha novetats. 
 
 
3. Demanem al govern, com ho hem fet també oficialment mitjançant una instància que 
no ha rebut resposta, que aclareixi com s'ha fet el procés de selecció dels Plans 
d'ocupació. Persones que s'hi han presentat, pregunten com és que no s'ha publicat la 
llista d'admesos i exclosos, com és que no s'ha obert període d'al·legacions, perquè no 
s'ha seguit a cada plaça el mateix tràmit. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon: a les bases ja deia que hi figurarien els admesos amb DNI 
 
 
4. Preguntem al govern, com és que no s'estan publicant al web municipal de forma 
periòdica com ens va dir el regidor de Medi Ambient al Ple del mes de març, els 
resultats de la recollida selectiva a tot el municipi. 
 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Es publicarà mensualment. 



 
  
 
 
  

 

5. Preguntem al Govern, si ja s'ha actuat a la plaça Sa Boada, davant les queixes de la 
comunitat que diversos fanals de la plaça s'havien quedat sense llum a causa dels 
treballs que es van dur a terme a l'indret ja fa uns mesos. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Fontbona respon: Està arreglat de dimecres passat.  
 

 
6. Preguntem al Govern com és que no s'ha portat al Ple d'avui el Conveni dels 
Treballadors, quan des d'Alcaldia s'havia havia informat a l'Intercomitè que seria 
d'aquesta manera. 
 
Aquesta pregunta ja ha estat contestada per l’alcalde Sr. Fors amb la pregunta núm. 3 
formulada pel grup d’ERC. 
 
 
13.- Mocions. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER RACIONALITZAR LA DESPESA 
ECONÒMICA I ECOLÒGICA A LES PROPERES ELECCIONS 
MUNICIPALS 
 
 
El regidor Sr. Caldeira llegeix la següent Moció: 
 

• Atès que les campanyes electorals han tendit a convertir-se en un desplegament   
desproporcionat de recursos per part dels partits polítics a la cerca de vots. 

• Atès que aquesta tendència no té res a veure amb la democràcia ni amb la 
funció informativa i recorda més la publicitat comercial. 

• Atès que més enllà de l'aspecte ètic i mediambiental, aquesta espiral porta als 
partits a “necessitar” grans partides econòmiques per a fer-hi front i fins i tot a 
demanar crèdits i préstecs que poden condicionar la presa de decisions polítiques 
futures en relació amb els creditors. 

• Atès que darrere el desplegament propagandístic també hi ha unes clares 
conseqüències ecològiques. 

Per tot el suara exposat, el GM de la CUP d’Arenys de Mar proposem els següents 
acords: 

1. Posar un cartell de cada formació política que concorre a les eleccions 
municipals del 24 de maig en la mateixa cartellera. Si hi ha, per exemple, 15 cartelleres, 
doncs utilitzarem 15 cartells. 

2. Acordar les mides màximes del cartell segons l’espai i el nombre de formacions. 
(50 x 40) Mesures de la cartellera 1,20 x 2,40. 



 
  
 
 
  

 

3. De cara a les properes eleccions municipals 2019, a la següent legislatura, 
coordinar un sistema unificat d'enviament de propaganda electoral i paperetes que 
redueixi la quantitat de paper i recursos gastats. 

D’aquesta manera aconseguirem que els vilatans tinguin la informació de totes les 
formacions en un mateix espai. I, d’altra banda, reduirem enormement la despesa 
econòmica i ecològica en la producció de paper. 

No obstant això, el Ple decidirà. 

 
El regidor Sr. Almansa, en representació del grup municipal del PP, manifesta 
literalment el que segueix: Hi votarem a favor però han de quedar clares les mides dels 
cartells i l’ordre en què estan posats. 
 
 
El regidor Sr. Acero, en representació del grup municipal del Bloc, manifesta 
literalment el que segueix: El nostre grup no fa grans inversions en cartells i fa un ús 
raonable d’aquest suport, esmerçant els esforços comunicatius i participatius en els 
mitjans electrònics. Atès que encara hi ha una franja població acostumada a informar-
se per mitjans en suport paper, atès que el període per informar de les propostes 
polítiques és molt curt, no renunciem a fer-ne un ús normalitzat i raonable. 
 
Si veritablement es cerca reduir l’impacte mediambiental, és molt més important i 
efectiu accelerar la implantació de l’Administració electrònica, que no pas els quatre 
cartells de la campanya. 
 
Ens abstindrem en la votació. 
 

El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta 
literalment el que segueix: Estem completament d'acord en aquesta o d'altres mesures 
similars. Tot i això el Ple no és l'òrgan que ho ha d'aprovar sinó la reunió de tots els 
partits polítics, els que estem a l'Ajuntament i els que no. Altrament tampoc ens agrada 
que només es vulgui circumscriure a les eleccions municipals i no a totes. 

 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el 
sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:    2 vots del PP, 1 vot de la CUP, 4 vots de CiU i 3 vots d’ICV 
Vots d’abstenció: 1 vot de BLOC, 1 vots d’ERC i 3 del PSC 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
  
 Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 


