


PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT  

Ple de setembre de 2022 

PRECS  
• Preguem que es dugui a terme el projecte de caminet de l’escola bressol El Maricel.  

Compromís adoptat en el mandat anterior, maig 2019, quan es va municipalitzar l’escola.  
• Preguem que es pugui dur a terme l’activitat “Benvinguda al nou professorat” aquest mes 

d’octubre, perquè era una activitat molt ben valorada per les persones interessades dels 
equips docents i que coorganitzaven des de l’àrea de Turisme i Educació. 

• Preguem que es facin públiques les dades de la recollida selectiva de l’any 2021 al web 
municipal.  

• Preguem que es faci accessible a persones amb mobilitat reduïda l’escenari de la sala 
Josep Ma. Arnau del CALISAY on es fan concerts de l’escola Música i tota mena d’actes  

• Preguem que es pengi un enllaç directe del visor ciutadà del QGIS a l’apartat d’Urbanisme 
i/o Medi Ambient al web municipal, de manera que pugui ser fàcil i intuïtiu poder accedir a 
aquesta eina.  

PREGUNTES 

1. Quin és el motiu que no hem dut a aprovació al ple de setembre la licitació de la neteja d’edificis 
i equipaments municipals, ja que a inicis del mes d’agost estava llest i finalitzat per a dur-se a ple, 
inclús en un extraordinari d’agost.  

2. A la revista CapGros, vam poder veure que es publicava un publireportatge de la vila d’Arenys i 
es tractaven àmbits exitosos com ara el Turisme. També hi havia una entrevista a l’alcaldessa que 
va mencionar que s’ha dut a terme un reforç policial que ens agradaria que ens expliquessin i 
sobretot que ens facin saber si això ha comportat canvis substancials de capítol 1 i de finançament 
de la plantilla. 

3. Hem vist que encara no s’han publicat les bases de les beques de material escolar, tot i que tota 
la feina estava feta per a tenir-les a punt al setembre, com es que encara no s’han publicat? 

4. Hem vist que des d’inicis del mes d’agost ja no es duen a terme els treballs de desbrossa a les 
urbanitzacions d’Arenys. Ens podrien fer arribar la nova planificació que duen a terme en relació 
aquestes feines ja que hi ha hagut queixes al respecte que han fet arribar al mateix ajuntament.  

5. Durant l’activitat “El treball de cures” que es va celebrar el passat dijous 22 de setembre, es va 
anunciar que no es disposava de l’estudi “anàlisi i sensibilització del treball de les dones migrants 
al sector de la llar dins l’àmbit domèstic, de cures i d’acompanyaments”. Aquest estudi és resultat 
d’un anàlisi fet a la vila o és un treball genèric del país? Si és particular, poden penjar el resultat de 
l’estudi al web municipal per la seva consulta pública, si us plau?  



6. Aquesta setmana passada va ser la Setmana europea de la Mobilitat Sostenible. Per què no s'ha 
aprofitat per desenvolupar alguna de les accions que es descriuen al Pla de Mobilitat d’Arenys de 
Mar i que té una vigència fins al 2025? 

7. Quines propostes dels pressupostos participatius han passat a la fase debat de l'àmbit de les 
escoles i quan passaran a fase votació? 

8.Quin és el motiu que no hem dut a aprovació al ple de setembre la licitació de l’escola bressol ja 
que ens consta que els plecs tècnics i administratius estan fets?  

9. Al web de ràdio Arenys es va anunciar  que es realitzarà una campanya d’educació ambiental a la 
zona del Porta a Porta ja sigui per domèstics i comerços. Voldríem saber si la realitzarà la mateixa 
empresa a qui se li va adjudicar la campanya del canvi de model 100% PaP a la vila i si es farà pel 
mateix preu? En cas afirmatiu voldríem saber llavors què passarà amb la pròpia campanya del 
canvi de model. 

10.   Ens agradaria saber com és que no s’ha dut al plenari la modificació de crèdit corresponent 
per a la proposta de licitació de la coberta del pavelló? Aquesta coberta va sofrir danys severs amb 
el temporal del glòria i era necessari que fos reparada i canviada per evitar que entressin goteres, 
des de l’àrea d’Esports i Urbanisme es va liderar disposar d’un projecte per al reforç estructural de 
la coberta i poder disposar a més a més, quan es pogués, de la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, molt necessàries en un context d’eficiència energètica i canvi climàtic.  

11. Fa mesos que teníem uns pressupostos demanats per poder pintar la façana de l’Escola 
Maragall a l’espera d’una possible modificació de crèdit. Ens poden confirmar que això tirarà 
endavant? 

12. Ens poden dir si ja tenim la concessió que Ports de la Generalitat havia de fer a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar per ocupar l’espai de “la Sibèria”, on s’imparteix el 2n curs del Cicle de fusteria 
per embarcacions de l’institut 3Turons, El Moll i Salvacat fan les seves activitats? 

13. Ens poden dir quines tasques està fent el tècnic d’habitatge? S’està aplicant ’Ordenança 
reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits d’Arenys de Mar? 

14. Ens poden dir en quin procés està el projecte de la Fundació que ha de fer habitatge “social o 

HPO”? 

15. Té el govern en ment preveure una figura d’interventor/a en funcions o accidental com es fa a 
secretaria i a molts altres ajuntaments per evitar que qualsevol procediment quedi paralitzat quan 
es canvia d'interventor/a, fa vacances o està de baixa? 

16. Aquest últim mes ha sortit una resolució del síndic de greuges a favor de les guinguetes i la 
reducció del cànon 2021 durant els 2 primers mesos. S’ha pogut clarificar el raonament jurídic i 
quina resposta se’ls hi ha ofert, ja que sembla que a l’associació de guinguetaires no els hi ha 
arribat.


