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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER RECLAMAR UNA AUDI-
TORIA DE LES OBRES REALITZADES PER L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 
 
Aquesta àrea a més és d’un fort impacte amb la ciutadania doncs gran part d’un mandat sovint s’explica 
per les actuacions en matèria urbanística o per la rapidesa en la concessió de llicències o autoritzacions. 

Una de les àrees més rellevants de l’Administració pública és aquella que té a veure amb l’urbanisme, les 
obres públiques, l’habitatge i les llicències que sovint s’anomena més genèricament amb el terme de Ser-
veis Tècnics . 
 
Pel que fa a les obres de la pròpia administració municipal arenyenca és públic i notori que alguna cosa no 
s’està fent prou bé des de fa temps. Per a citar alguns exemples podem parlar de les obres dels baixos del 
Xifré, de la nova pista coberta al pavelló municipal, o per anar més enrere de la cobertura del tram mig de 
la Riera o de la reforma de les grades del camp de futbol o la canalització del Bareu. Molts anys i mandats 
diferents. Això són només alguns exemples i les causes segur són diverses però s’han habilitat els sistemes 
per a corregir aquestes anomalies? 

Per altra banda organitzativament hi ha molts dubtes que s’estigui en una solució òptima afegit al fet que 
l’àrea ha patit un canvi constant de personal i alguns llocs de treball s’entreveuen sobrecarregats mentre 
que d’altres costa trobar la seva actuació. O sense anar més lluny qui és realment el cap tècnic efectiu de 
l’àrea? Convindria aclarir què hi ha de problemàtic per tal que aquesta àrea no estigui consolidada. 

Davant del futur amb unes obres importants que s’entreveuen com la Biblioteca, el Bareu, o els pisos soci-
als convé que l’àrea sigui potent i aclarir què s’ha fet de malament per a evitar cometre els mateixos er-
rors. Es per tots aquests motius que el grup municipal socialista planteja al Ple la següent moció: 

1. El govern d’Arenys de Mar farà els passos necessaris per a encarregar una auditoria de les obres 
realitzades per l’Ajuntament des de la confecció dels plecs a l’execució i finalització de l’obra. 
Aquest treball d’auditoria es lliurarà a tots els grups municipals i es farà públic en el termini mà-
xim de cinc mesos. 

2. El govern d’Arenys de Mar encarregarà un estudi a una empresa externa per a que analitzi 
l’estructura organitzativa i retributiva de l’àrea i les càrregues de treball per a que faci un informe 
amb propostes de millora. Aquest treball es lliurarà a tots els grups municipals i es farà públic en 
el termini màxim de quatre mesos. 

 
 

 
 


