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Seguim treballant,
seguim fent poble
Benvolguts conciutadans,

Des que aquest equip de govern va començar a treballar, hem afrontat i resolt
amb valentia temes cabdals en la gestió d’aquest Ajuntament com són les
sentències que ens condemnen a pagar 2,4 milions d’euros, o amb la
disconformitat a les modificacions que ha patit el projecte de recuperació am-
biental de la tercera platja.

A més, aquest Ajuntament està assumint amb esforç i amb total responsabilitat
les retallades en les subvencions a l’Escola Bressol municipal i a l’Escola de Mú-
sica per aconseguir mantenir invariables les quotes que n’han de pagar les famílies,
i ens hem compromès a executar la inversió prevista d’aquest any al barri de Sant
Elm malgrat que la Generalitat hagi anunciat que atura la Llei de barris durant
tot el 2012.

Amb aquest compromís de treball i esforç que està encapçalant l’equip de govern
tot i  trobar-nos en minoria, ens proposem també desbloquejar qüestions tan
importants com dotar Arenys de Mar d’un nou Pla general d’ordenació urbana
municipal (POUM) que marqui les línies mestres del que serà la nostra vila a
mitjà termini.

D’altra banda, deixeu-me posar en relleu dos esdeveniments que viurà Arenys de
Mar en els propers dies. D’una banda, aquest mes de març encetem els actes de
celebració del tercer centenari de l’acabament del retaule de l’església de Santa
Maria, una obra mestra del barroc declarada Bé d’Interès Cultural. I, de l’altra,
la nostra vila serà el punt de trobada de més de 3.000 puntaires en la 25a Diada
de la Puntaire, que tindrà lloc del 27 al 29 d’abril. Com és d’esperar, estic segur
que la nostra població sabrà respondre a aquestes dues cites tan importants i
implicar-s’hi de manera activa.

Entre tots seguim treballant, seguim fent poble.

Estanislau Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va visitar la vila el 21 de febrer per pronunciar la conferència
“Quan els ponts es trenquen”, organitzada per l’ANC i el MAPA, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
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El 31 de gener de 2012 va fer un any de la implantació de la recollida selec-
tiva porta a porta (PaP) a una part del terme d’Arenys de Mar.

Primer any amb la
recollida selectiva

a ha fet un any que a la vila es
va implantar aquest model,
amb el qual es recullen de for-
ma segregada 4 fraccions dels

residus que generen les llars i els
comerços: fracció orgànica dels residus
municipals (FORM), paper i cartró,
envasos i resta (o rebuig), a banda dels
bolquers i els excrements d’animals
domèstics. En canvi, la fracció vidre es
recull mitjançant contenidors específics,
localitzats en punts estratègics de la
vila.
De la memòria tècnica que ha elaborat
la Regidoria de Medi Ambient es
desprèn que, en l’àmbit d’habitatges,
la recollida porta a porta abastaria
aproximadament unes 4.135 llars
d’Arenys de Mar, que representen el
52,3% dels habitatges de la vila.
En conjunt, els circuits de recollida dels
residus municipals han recollit durant
l’any 2011 un total de 7.279,21 tones
dels punts d’aportació a la via pública,
de les quals 5.151,24 tones
corresponen a rebuig i 2.127,97 tones
a les fraccions reciclables (orgànica,
paper i cartró, envasos i vidre).
En aquest sentit, les dades disponibles
indiquen que el nivell de recollida se-
lectiva de les deixalles domèstiques i
comercials ha pujat fins al 29,23% en
el conjunt de la vila, xifra que contras-
ta positivament amb el 14,40% assolit
el 2010 i amb els nivells dels anys
2006, 2007, 2008 i 2009, quan la
selectiva estava al voltant del 12%.
El notable increment que ha
experimentat la recollida selectiva a
Arenys de Mar durant el 2011 ha estat
conseqüència, essencialment, de la
implantació de la recollida porta a
porta de 4 fraccions a una part
important de la vila. Així, si consultem
les dades de recollida selectiva del
2011 relatives als sectors porta a por-
ta, observem que el nivell de separació
de la brossa domèstica i comercial s’ha
situat, per terme mig, en el 77,14%,

J

reportatge

mentre que el nivell de la brossa no
seleccionada i que es recull com a
rebuig ha estat del 22,86%.
Aquesta elevada proporció de recollida
selectiva ha incidit de forma essencial
en l’increment del nivell de selectiva
global a Arenys de Mar, que ha doblat

el seu percentatge en tan sols onze
mesos d’aplicació.
D’aquesta manera, s’ha pogut trencar
la situació dominant al conjunt
d’Arenys de Mar en els darrers anys
en relació amb els residus municipals,
caracteritzada per un baixíssim nivell
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reportatge

de recollida selectiva (al voltant del 12-14% de la
brossa generada) i, per tant, per un elevadíssim nivell
d’aportació de brossa barrejada per part de domicilis
i comerços (al voltant del 86-88%).

PER FRACCIONS

La fracció orgànica ha experimentat durant el 2011
l’increment més important de totes les fraccions
recollides a Arenys de Mar, i ha superat el llindar de
les 950 tones. Això representa gairebé unes 700 tones
més que l’any 2010, quan se’n van recollir 257 tones.
En termes relatius, l’increment ha estat del 270%.
Aquest increment respon a l’aplicació de la segona
fase del Pla de desplegament de la recollida de la
fracció orgànica, que s’ha fet en una bona part de la
vila mitjançant la modalitat de recollida porta a por-
ta. Gràcies a aquest nou servei, s’ha evitat que aquest
diferencial de 700 tones es destinés al tractament
d’incineració, com passava fins a l’any 2010.
Cal destacar que a banda de l’increment quantitatiu,
també hi ha hagut una millora important pel que fa a
la qualitat de l’orgànica aportada pels generadors.
Així, el porta a porta ha permès reduir substancialment
el nivell d’impropis d’aquesta fracció, i ha passat del
9% d’impropis de la darrera caracterització del 2010
al 4% d’aquest 2011.
Aquesta millora qualitativa és fonamental per reduir
els costos de tractament de l’orgànica i per incre-
mentar els ingressos del retorn del cànon (com més
baix és el nivell d’impropis, major és l’ingrés per a
l’Ajuntament).
Pel que fa a paper i cartró, en el conjunt dels sectors
de contenidors i porta a porta s’han recollit un total
de 341,50 tones d’origen domèstic essencialment,
cosa que representa gairebé unes 60 tones més que
l’any 2010 (un 20% d’increment).
Si observem les dades de recollida en els contenidors
durant el 2011, veurem que les tones recollides han
baixat respecte al 2010. Aquesta reducció de
pràcticament 65 tones ha estat motivada per la reti-
rada de contenidors de recollida en els sectors porta
a porta. Una minva, però, que s’ha compensat amb
escreix amb la quantitat de paper i cartró obtingut en
el porta a porta, unes 122 tones. Per tant, es podria
concloure que l’aplicació del porta a porta ha permès
doblar pràcticament els nivells de recollida selectiva
d’aquesta fracció en els sectors on és la modalitat de
referència.
En l’ambit dels comerços, durant el 2011 s’han recollit
un total de 165,15 tones, cosa que representa un
increment de pràcticament el 48% en relació al 2010.
En xifres absolutes, s’han pogut recollir 53 tones més
de paper i cartró comercial que l’any anterior, que
s’han destinat a un reciclador de paper i cartró i no
pas a la incineració com passava l’any passat.
Pel que fa als envasos, se n’han recollit un total de
302,55 tones, cosa que representa un increment de
gairebé 126 tones amb relació a l’any 2010 (un 71%
més). Com en les altres fraccions, el porta a porta ha
estat l’element essencial que explica aquest notable
increment.
Una tendència a l’alça que també s’ha registrat en la
recollida de vidre, que ha assolit el nivell màxim dels

Recollida selectiva envasos (2006-2011)

Recollida selectiva orgànica (2006-2011)

Recollida selectiva paper i cartró domèstic  (2006-2011)

Recollida de rebuig (2006-2011)
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darrers anys, amb un total de 366,54 tones, pràcticament 84
tones més que el 2010 (increment del 30%). Si bé en els sectors
porta a porta la fracció vidre s’ha continuat recollint mitjançant
contenidor, la redefinició del servei que es va dur a terme en el
moment de la implantació del porta a porta ha permès millorar
la xarxa de recollida de vidre d’aquests sectors.
Aquest increment en el nombre dels punts de recollida i també
de les seves capacitats, combinat amb la dinàmica que ha
generat el porta a porta a nivell de triar i separar als punts de
generació els materials recuperables (entre ells, el vidre), ha fet
possible aquest increment substancial.
Quant a la recollida total de rebuig o fracció resta, aquesta ha
baixat durant el 2011 fins a un mínim de 5.151,24 tones, el

nivell més baix que s’ha registrat a Arenys de Mar en
els darrers anys. Això representa una reducció del
22,15% en relació amb les tones de rebuig del 2010,
és a dir, unes 1.465 tones menys de brossa no
barrejada.
En gran part, aquesta notable davallada s’explica per
l’increment substancial dels nivells de recollida selecti-
va, que han permès derivar cap a centres específics de
recuperació i reciclatge una elevada quantitat
d’orgànica, paper i cartró (domèstic i comercial),
envasos i vidre que fins al 2010 s’aportaven al carrer
com a brossa barrejada o rebuig i que, per tant, es
destinaven al tractament d’incineració de Mataró.

En menor mesura, una part d’aquesta
reducció es podria explicar per la reducció
en la generació de deixalles, que podria es-
tar motivada per dos factors: d’una banda,
per una major conscienciació de la població
i dels generadors d’aquells sectors on s’ha
implantat el porta a porta i on es va dur a
terme una intensa campanya de sensibilització
ambiental, mitjançant la qual també es va
aprofitar per incidir en la reducció de les
deixalles que fem dia a dia; i de l’altra, per
una reducció en els nivells de consum
domèstic i comercial com a conseqüència de
la crisi econòmica que patim, factor que també
incidiria en el nivell de generació de residus
(a menor consum, menor és la quantitat de
residus que es genera).

TTTTTeniu més informació de la recollida selectivaeniu més informació de la recollida selectivaeniu més informació de la recollida selectivaeniu més informació de la recollida selectivaeniu més informació de la recollida selectiva
d’Arenys de Mar al web municipal:d’Arenys de Mar al web municipal:d’Arenys de Mar al web municipal:d’Arenys de Mar al web municipal:d’Arenys de Mar al web municipal:
wwwwwwwwwwwwwww.arenysdemar.arenysdemar.arenysdemar.arenysdemar.arenysdemar.cat/residus.cat/residus.cat/residus.cat/residus.cat/residus

Recollida selectiva de vidre (2006-2011)

Recollida dels residus municipals (2006-2011)

Ingressos de 117 mil euros el primer any

En aquest primer any d’aplicació del porta a porta, l’Ajuntament ha
aconseguit uns ingressos directes de 52.600 euros per la recollida selec-
tiva d’envasos, paper i cartró, en aplicació del conveni d’ECOEMBES. A
aquests ingressos, cal afegir-hi uns 52.000 euros addicionals que ens
ingressarà en els propers mesos la Generalitat per la recollida i el
tractament de l’orgànica. També cal sumar-hi els gairebé 12.000 euros
que ha generat la venta del paper i cartró domèstic a centres de recuperació
d’aquest material i que ja s’han ingressat.  En total, per tant, la recollida
porta a porta ha generat uns ingressos aproximats de gairebé 117.000
euros, que compensen amb escreix l’increment del cost del servei de
recollida de la brossa, que ha estat de 73.000 euros (55 mil per a la
implantació del porta a porta i 18 mil per al servei addicional de recollida
de bosses incorrectes i neteja d’àrees de contenidors). Aquest diferencial
positiu ha permès que la taxa d’escombraries del 2011 hagi compensat
la totalitat del cost de la gestió dels residus municipals i que no s’hagi
hagut d’incrementar de cara a l’exercici 2012.
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L’Ajuntament mantindrà la inversió
de la Llei de barris a Sant Elm

M a l g r a t ,
l’anunci de la
Generalitat de
p r o r r o g a r
l’execució dels
projectes per
al 2012, Are-
nys de Mar
mantindrà la
previsió de les
actuacions per
a aquest any, i
executarà els
treballs a par-
tir del darrer

trimestre amb l’objectiu de presentar els certificats d’obra a
començament del 2013, quan la Generalitat haurà reprès la
línia de subvencions de la Llei de barris.
La previsió d’inversió que recull el pressupost municipal del
2012 és de 312.000 euros, 156.000 dels quals són
subvencionats pel govern català, i es destinarà a la supressió
de barreres arquitectòniques i organització interna del barri de
Sant Elm.

 Urbanisme

Al·legacions conjuntes al
projecte del Cavaió
Arenys de Mar i Canet redacten un informe on reclamen que el projecte de recuperació am-
biental de la platja del Cavaió reincorpori punts que es consideren imprescindibles i que ja
incloïa el projecte previ a les addendes formulades per Generalitat i Costes.

s el cas de l’enllumenat públic, que la darrera versió del
projecte havia eliminat completa-ment. Els dos
ajuntaments reclamen que, per tal d’evi-tar la inseguretat

ciutadana, s’instal·lin columnes d’il·lu-minació a la major part
de la zona de passeig, com també que es reforcin les zones
fosques amb abali-sament antivandàlic.
Aquesta seria una solució intermèdia entre la proposta inicial
i la supressió per complet.
Pel que fa als espais de jardineria, demanen que s’hi inclogui
la creació de set noves zones arbrades a banda de les ja
projectades als dos extrems del passeig, per poder crear
suficients espais d’ombra a l’estiu i afavorir el tractament
paisatgístic i la naturalització de la franja. A més, es recorda
la necessitat de garantir la diversitat d’espècies psammòfiles
típiques del litoral del Maresme.
D’altra banda, reclamen que el projecte torni a incorporar el
carril bici, atesa la gran quantitat d’usuaris que utilitzen la
bicicleta per fer esport en aquest espai.
Igualment passa amb els passos de vianants. En el cas
d’Arenys, reclamen que el projecte incorpori un accés que connecti el rial de la Serp amb el futur passeig, mentre que, pel que
fa a Canet, demanen que s’hi inclogui la possibilitat d’arranjar el pas subterrani de vianants de l’avinguda del Maresme.
Finalment, l’informe conjunt elaborat pels Serveis Tècnics d’Arenys i Canet proposa que es restauri el búnquer de la penya del
Portimar per tal d’integrar-lo en el conjunt del passeig.
Quant a l’execució dels treballs, els dos consistoris han demanat que es tingui en compte l’aturada de les obres durant la
temporada estival per minimitzar les molèsties als usuaris d’aquesta platja.

É
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Darrer tràmit per urbanitzar el
Bareu Paraiso

El plenari munici-
pal va aprovar en
la sessió del passat
22 de febrer
l’expropiació de
74,60 metres qua-
drats d’una de les
finques de la plaça
del Maltemps, su-
perfície necessària
per acabar d’obrir
el darrer tram del

nou vial pendent de finalització que servirà per donar per
acabada la urbanització del sector Bareu Paraiso. El nou
carrer unirà l’esmentada plaça amb els carrers Joan Monjo
i Carles G. Vidiella. Feia més d’un any que aquesta
expropiació estava pendent d’executar en el tram final de
l’Eix IV del projecte d’urbanització, de manera que amb
aquest darrer tràmit es posarà fi a aquest important procés
urbanístic de creixement urbà d’Arenys de Mar, iniciat l’any
2004, que permetrà tenir una bossa d’habitatges construïts
i de suficient sòl per a construir-ne en el futur, amb els que
cobrir les previsibles necessitats dels pròxims anys.
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 Obres i Serveis

Renovació de part del clavegueram
a la part alta de la vila

Ajuntament d’Arenys de Mar ha iniciat els treballs per renovar una part del
clavegueram dels carrers Doedes, Montalt i Passeig de Pilots que estava molt
deteriorat i en el qual es produïen filtracions i embussos de manera habitual,

amb les conseqüents molèsties per als veïns de la zona.
La primera actuació, consistent en la reparació de 50 metres de la xarxa de
clavegueram del carrer Doedes, ja s’ha completat i els següents treballs es centra-
ran en 60 metres de clavegueram del carrer Montalt i 50 del Passeig dels Pilots.

L’ACA deixarà de prestar els seus
serveis al municipi

Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat a l’Ajuntament d’Arenys de Mar
que extingirà unilateralment tots els convenis que mantenia amb la nostra
vila. Un anunci que es fa extensiu a la resta de municipis de Catalunya. A

causa de la seva precària situació econòmica, l’ACA no es farà càrrec dels diners
que s’havia compromès a destinar a la cobertura del Rial del Bareu, ni de la neteja
del calaix de la Riera o els Rials del municipi. Davant d’aquesta decisió, l’Ajuntament
d’Arenys de Mar ha anunciat que presentarà les al·legacions oportunes per garantir
que l’ACA es faci càrrec dels compromisos adquirits, sobretot quan l’Ajuntament ha
complert sempre amb la seva part dels convenis signats pel que fa al projecte i
seguiment de la urbanització del Bareu. En aquest sentit, l’equip de govern ha posat
de manifest que és una prioritat assegurar la bona canalització d’aigües al Bareu
per garantir la seguretat dels usuaris dels dos centres docents que hi ha a la zona i
ha apuntat que es treballarà per donar una continuitat a la neteja de la llera de la
Riera i dels Rials acollint-se als fons europeus FEDER.

 Medi Ambient

Rècord d’usuaris per a la deixalleria
mòbil

l dissabte 28 de gener, la deixalleria mòbil que es va instal·lar a la plaça de
l’Església va registrar un nou rècord de visites en un sol matí, establint un total
de 91 serveis, 11 més que els registrats els passats 27 d’agost i 29 d’octubre.

Des de les 9 del matí es va produir un degoteig constant de visites a la deixalleria
mòbil, que va haver de tancar mitja hora abans del previst, per manca d’espai per
rebre més deixalles.
D’entre els principals materials que s’hi van portar destaca per sobre de la resta l’oli
domèstic, però també es van donar força casos de recollida de piles i deixalles
d’aparells electrònics.
La Regidoria de Medi Ambient vol agrair la conscienciació ciutadana a l’hora de
reciclar degudament les deixalles especials que no tenen cabuda en les fraccions
habituals de matèria orgànica, paper, envasos o vidre.

L’
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 Promoció Econòmica

La Diputació lliura a la
vila el cens d’activitats

L’alcalde, Estanis Fors, i el regidor de
Promoció Econòmica, Àlex Acero, van
rebre a mitjan gener el cens d’activitats
de la vila de mans del diputat
d´Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelo-
na, Alberto Villagrassa, en el qual cons-
ta que Arenys de Mar té censades un
total de 957 activitats. De l’informe es
desprèn que la gran majoria es troben
dins del nucli urbà de la població. El
cens d’activitats suposa una nova eina
que permetrà a l’Ajuntament una gestió
més eficient respecte de totes les activitats
econòmiques, comercials, industrials i
turístiques que es desenvolupen a Arenys
de Mar.

L’

El bus Alícia de la
fundació de Ferran
Adrià ens visita

E
Els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de març el
Bus Alícia s’instal·larà a la Riera, davant
del C.C. Calisay. Es tracta d’una unitat
mòbil de 14 metres de llarg amb un in-
terior de 60 m2 per fer exposicions i
tallers, que visitarà Arenys de Mar amb
l’objectiu d’informar, educar i fer reflexio-
nar sobre com mengem i fomentar els
bons hàbits alimentaris.
La unitat mòbil Alícia està dividida en 4
àmbits diferenciats: Producte, Ingredient,
Aliment i Nutrient, on s’explica quina es
la tasca d’aquesta Fundació: treballar
perquè tots mengem millor. La Fundació,
el nom de la qual prové de la unió entre
ALImentació i ciènCIA, va ser creada al
2003 i compta amb el lideratge del xef
Ferran Adrià i l’assessorament del
cardiòleg Valentí Fuster, i arriba a Arenys
per iniciativa de l’àrea de dinamització
comercial de la regidoria de Promoció
Econòmica.
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Governació i Mobilitat

L’Ajuntament media en
el servei de taxi a Arenys

axistes i govern mu-
nicipal s’han reunit
per solucionar les

diferències que s’havien
originat entre els dos
grups de taxistes de la
vila. En la trobada, es va
recordar als implicats
l’existència d’un
reglament municipal que
regula el servei de taxi a
Arenys de Mar i que els
dos col·lectius s’han
compromès a respectar.
Des de l’Ajuntament també s’està treballant per crear una única associació de taxistes
al municipi que integri tots els professionals que disposen de llicència de taxi a
Arenys de Mar. En les properes reunions s’abordaran aspectes clau per aconseguir-
ho, com ara la creació de quadrants de torns que regulin l’assignació dels serveis
d’enterraments, guàrdies nocturnes, caps de setmana i dies festius.
Des de l’equip de govern s’ha valorat molt positivament l’esforç i predisposició del
col·lectiu de taxistes per arribar a una solució que beneficiï a tot el col·lectiu.

La Policia identifica els
autors de furts a comerços

Gràcies a l’avís d’alarma d’un comerç
de la vila, la Policia Local va detenir una
parella de lladres amb antecedents el
passat 13 de gener. Als detinguts se’ls va
decomissar una bossa folrada
interiorment amb paper d’alumini per
burlar els sistemes d’alarma dels
comerços, i a dins de la qual hi havia
diversos flascons de perfum i altres
objectes.
La Policia Local vol agrair la col·laboració
dels botiguers que faciliten la detecció
d’aquest tipus de delinqüents i els

demanen que els segueixin trucant immediatament en el moment que observin
qualsevol persona en actitud sospitosa.

Els Bombers van realitzar
442 sortides el 2011
El Parc de Bombers d’Arenys de Mar ha tancat aquest any 2011 amb una important
davallada en el nombre d’actuacions efectuades en comparació amb el 2010. Una
situació que ha estat motivada per la bonança climàtica d’aquest any, marcat
per l’absència de fenòmens meteorològics extrems. En termes globals, el Parc de
Bombers d’Arenys de Mar va realitzar un total de 442 sortides, davant les 705 del
2010, i 214 de les quals es van realitzar a la nostra vila. L’única punta de feina
correspon al mes de novembre, a causa de l’episodi de pluges, tot i que no gaire
intenses, que vam viure a finals de la tardor.

T

regidories

Arenys de Mar paga
les factures dins dels
terminis legals

El consistori va tancar el darrer trimestre
del 2011 amb un termini de pagament
als seus proveïdors de 66,19 dies de
mitjana. Això suposa que l’Ajuntament
d’Arenys de Mar està pagant les seves
factures 96 dies abans que la mitjana
de les administracions públiques, que es
va situar al 2011 en un total de 162 dies.
Així com la majoria d’administracions
públiques estan incomplint la llei de
morositat, triplicant el termini de 50 dies
fixat per aquesta, Arenys de Mar és dels
pocs organismes públics que s’ajusten
a la legalitat vigent. En aquest sentit,
durant el 4t trimestre del 2011 el 63,65%
dels pagaments del consistori s´han fet
dins del període de 50 dies que preveu
la Llei, i només el 35,35% s’ha produït
fora d’aquest termini.
De cara al 2012, la llei de morositat
rebaixa encara més el temps per pagar
les factures, i dicta que s’ha de realitzar
en 40 dies per a l’Administració públi-
ca. Per això des de l’Ajuntament s’està
treballant de valent per rebaixar el
termini de pagament i continuar ajustant-
se a la legalitat.

Trobada nacional de
síndics i defensors
locals al Calisay

La sala Josep M. Arnau del C.C. Calisay
va ser el punt de trobada del Fòrum
Catalunya que agrupa els síndics,
síndiques, defensors i defensores locals
de tot el país. En una sessió de treball
celebrada el 22 de febrer, els assistents
van poder discutir i analitzar la tasca que
porten a terme als seus municipis. El
defensor del ciutadà d’Arenys de Mar,
Manel Pou, va actuar d’amfitrió i els va
donar la benvinguda, tot convidant-los
a descobrir el patrimoni de la vila.
L’alcalde, Estanis Fors, va tancar l’acte
agraint la gran tasca que desenvolupen
de proximitat i en defensa dels interessos
de la ciutadania.

Hisenda
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Nova coberta
per al PAV3

L’Ajuntament d’Arenys de Mar comuni-
ca que el dimecres 18 de gener de 2012
ha finalitzat les obres a la coberta del
PAV3 del Complex Esportiu Municipal
Fondo de les Creus.
Aquestes obres consistien a realitzar un
doblat de coberta de xapa en la pista
triple (PAV3). D’aquesta manera s’evi-
taran els problemes de degoteigs i con-
densacions, alhora que s’aïlla l’equipa-
ment esportiu del fred i la calor. Un cop
finalitzats els treballs, la Regidoria d’Es-
ports ja ha informat que es reprenen to-
tes les activitats dins de l’horari habitual.

Redactat el projecte bàsic de
les grades del camp de futbol
La Regidoria d’Esports ja disposa del
projecte bàsic per refer la graderia del
camp de futbol, malmesa arran del tem-
poral de pluja del passat mes de
novembre. Aquest esborrany contempla
la construcció de set llotges que
donarien cabuda aproxima-dament a
600 persones, mentre que a un nivell
inferior es construirien sis vesti-dors,
infermeria, ma-gatzem, lavabos pú-
blics i també hi hauria un accés per Fon-
do de les Creus. A més es contempla la
instal·lació d’una gran pèrgola de
plaques solars que abastaria d’aigua
calenta els vestidors, alhora que crearia
una gran zona coberta sobre la
graderia.
La proposta ja s’ha traslladat a la Diputació de Barcelona perquè iniciï la redacció
del projecte executiu.

Reordenació de l’aparcament a la part alta de la Riera

l Ple Municipal del passat 22 de febrer va aprovar la modificació del contracte amb l’empresa Comsa Emte per millorar la
gestió del servei d’aparcament a la vila. El nou contracte reordena la bossa d’aparcament de la part alta de la riera,
establint una gran zona verda que potenciarà la rotació de vehicles, alhora que s’habiliten noves places de zona blava. En

concret, es crearan 151 places de zona blava (64 entre el carrer Montserrat i el carrer Calella i 87 en el lateral dret de la Riera
Pare Fita entre el carrer de   Ronda i el carrer Montserrat). Quant a la zona verda, es crearan 90 places per a residents en el
tronc central de la Riera entre el carrer Calella i el carrer de Ronda. El seu horari de funcionament i l’import de les tarifes serà
de gratuïtat pels residents i el mateix que l’establert en la zona blava pel que fa als no residents.
El nou contracte també estableix allargar set anys la gestió a l’empresa concessionària, que també es farà càrrec del servei de
grua municipal, i unifica les tarifes de zona blava (veure quadre adjunt).
D’altra banda, la concessionària es compromet a deixar a l’Ajuntament els espais d’aparcament regulats amb parquímetres
que siguin necessaris per dur a terme actes durant les festes de Sant Zenon i de Sant Roc, així com també, un màxim de 2 dies
a l’any per actes a celebrar en la zona d’aparcament ubicada a la Platja de la Picòrdia.

Mobilitat

Noves tarifes:

E

VEHICLES ABONATS
Mensual 24 hores 97.14 euros
Mensual diürn 74.28 euros
Mensual nocturn 34.28 euros
Motocicletes 34.28 euros
Bicicletes 11.42 euros
Zona blava: 1,30 euros/hora la primera hora.

1,49 euros/hora a partir del minut 60.
Zona verda urbana: gratuït residents. 3,80 euros excés de

temps. 6,52 euros no tenir tiquet.
Zona verda port: gratuït residents. 0,03euros/minut no

residents. 5,10 euros excés de temps.
10,15 euros no tenir tiquet.

VEHICLES EN ROTACIÓ
Del minut 0 al minut 60 0.0217 euros/minut  (1.30euros/hora)
Del minut 61 en endavant 0.0184 euro /minut

(1.105 euros a partir 2ª hora)
Import màxim per 12 hores 11.42 euros
Import màxim per 24 hores 17.13 euros

Aparcament del subsòl dels jardins del Xifré
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 Benestar Social

Conveni de cessió d’espai
amb l’Associació Aprenem

Ajuntament d’Arenys de Mar
i l’Associació Aprenem van
signat a finals de gener el

conveni de cessió d’un espai a
l’Edifici Xifré perquè l’entitat hi
pugui desenvolupar les seves
tasques de suport a les famílies
amb infants que tenen autisme.
L’acte de signatura va comptar
amb l’alcalde, Estanis Fors, la
regidora de Benestar Social i
Família, Soraya Real, i els
representants de l’entitat Neus
Payerol i Víctor de Frutos. En aquest
mandat, l’Ajuntament ha ampliat l’espai de què ja disposava l’entitat, i l’ha dotat
d’una sala d’activitats i un servei públic. Les noves instal·lacions es van inaugurar el
passat 8 d’octubre en un acte obert a la ciutadania.

L’

regidories

Renovació del conveni
de l’Esplai de la Gent
Gran
Ajuntament d’Arenys de Mar, l’Associació
de Gent Gran d’Arenys de Mar i la
Fundació “la Caixa” van signar el 31 de
gener la renovació del conveni de
l’Esplai de la Gent Gran per conti-
nuar desenvolupant els projectes de
participació social i voluntariat que es
promouen des de la Fundació “la
Caixa” i que tenen per objectiu fomen-
tar la participació activa de les perso-
nes grans mitjançant la tasca voluntària
en projectes tecnològics, culturals i
socials, així com la realització d’activitats
de promoció de la salut de persones
grans que contribueixin a la prevenció i
a la divulgació de coneixements i hàbits
per envellir satisfactòriament.
La signatura del conveni va comptar amb
l’alcalde, Estanis Fors, el regidor de Gent
Gran, Àlex Acero, el director de l’Àrea
d’Acció Social de la Fundació “la Caixa”,
Josep Ollé Pous i la presidenta de
l’Associació de Gent Gran d’Arenys de
Mar, Anna Pellicer.

 Gent Gran

Nou format web d’entitats
L’espai del web municipal dedicat a les entitats
de la vila, i que esta gestionat per elles
mateixes, es va renovart completament el
passat mes de gener amb un nou disseny i
noves funcionalitats que la fan més útil i
atractiva. Per mostra-ho a les entitats, la
Regidoria de Cultura va organitzar una
jornada de formació.

Cultura
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L’Espai Jove obre
l’Aula d’Estudi

es de la darrera setmana
de desembre el Centre
Cultural Calisay va obrir

les seves portes a tots els
estudiants arenyencs que
cercaven un espai tranquil i
còmode per preparar els
exàmens de gener i febrer. Una
mesura ben rebuda pel jovent
atenent a l’assistència conside-
rable registrada a l’Aula
d’Estudi. Està previst repetir
l’experiència de cara als
exàmens de finals de curs.

Sessions de treball
per projectar la vila
a nivell turístic

El regidor de Turisme i Fires, Roman
Pascual, ha assistit recentment a la
comissió tècnica de la Xarxa d’Indians.
Un dels punts més importants de la
trobada va ser el de la creació de
producte turístic, en què es vol potenciar
en l’àmbit de la xarxa tot allò relacionat
amb el turisme gastronòmic. Arenys de
Mar realitzarà el Mes dels Indians al
maig, quan es programaran diverses
activitats relacionades amb la temàtica
indiana amb l’objectiu d’atraure el
màxim nombre de visitants a la vila en
un mes que, tradicionalment, és de tem-
porada baixa.
D’altra banda, Pascual també es va re-
unir al gener amb el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme
amb l’objectiu de continuar
promocionant turísticament la nostra vila.
Entre altres mesures es va acordar in-
tensificar la col·laboració amb Arenys de
Mar, mitjançant l’Oficina de Turisme, per
fer la màxima difusió de les propostes
de la nostra vila i potenciar-ne la
presència en les diferents fires
gastronòmiques que es porten a terme
anualment a la nostra comarca i a la
resta del territori.

 Joventut

 Turisme i Fires

Cultura

Més usuaris per
a la Biblioteca

La Biblioteca ha augmentat de manera
significativa el nombre de visitants en el
darrer any. De les 64.377 visites del
2010 s’ha passat a  67.124 el 2011,
cosa que suposa un augment de 2.747
usuaris. No menys rellevant és la xifra
d’inscrits, que s’enfila fins a 8.873
persones, més de la meitat de la
població d’Arenys de Mar.

Gran èxit de Miralls Tèrbols
al Principal

a posada en escena de la
novel·la de l’escriptor arenyenc
Lluís Ferran de Pol Miralls Tèrbols,

a càrrec de la companyia Fènix Teatre
ha estat tot un èxit de taquilla.
L’adaptació que el dramaturg
arenyenc Jordi Pons-Ribot ha fet
d’aquesta novel·la no ha decebut
ningú i ha obtingut molt bona crítica
per part del públic, que va omplir el
Teatre Principal en les sis funcions que
es van programar.
La cloenda dels actes dedicats al
centenari del naixement de Ferran de Pol va tenir lloc el 19 de febrer amb una
passejada pels indrets d’Arenys de Mar i Arenys de Munt que van inspirar l’escriptor
per crear el seu Marenys, la vila on es desenvolupa l’acció de Miralls Tèrbols.

Cultura

Arenys guanya una
nova fira permanent

a Regidoria de Turisme i Fires ha arribat a un acord amb l’Associació de
Col·leccionisme Nou i Vell, responsable de la Fira de Col·leccionisme i Antiguitats
que es fa cada segon diumenge de mes al davant del CC Calisay, per progra-

mar una nova activitat estable al municipi.
D’aquesta manera neix la Fira d’Artesania d’Arenys de Mar, que se celebra el quart
diumenge de cada mes al passeig Xifré (passeig de Mar) entre la plaça Lloveras i el
monument a la Puntaire.
En aquesta fira s’hi poden trobar puntes, trenes, boga, esmalt, fusta, roba, decoració
orgànica, dibuix, pintura i artesania en general. La Fira d’Artesania obre al públic
de 10 del matí a 2 de la tarda.

L

L

D
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Un carnaval amb moltes novetats
er primer cop a la vila, aquest any s’ha celebrat la Fira de Carnestoltes dins dels actes programats per al Carnaval, i ha
obtingut una bona assistència. S’hi van poder trobar tot tipus de màscares, disfresses i altres complements relacionats
amb aquesta festa.

Pel que fa a la celebració del Carnaval, la festa va comptar amb la participació activa de les escoles i d’un bon grapat de
ciutadans que van acudir a la rua del 18 de febrer guarnits de mil maneres. També notable va ser el nombre de gent que va
participar a l’arribada i el comiat del rei Carnestoltes, així com el ball de disfresses al pavelló.
Precisament l’arribada del Carnaval i la botifarrada popular, amb irrupció al ple municipal i pregó inclòs a la plaça de
l’Ajuntament, i l’enterrament per incineració d’en Joan de Guineu, juntament amb la sardinada popular, van ser les altres
novetats que han farcit d’activitats la celebració d’aquesta festa a la nostra vila.

P

Cultura

Arenys de Mar acollirà la 25a Diada de
la Puntaire
Els dies 27, 28 i 29 d’abril de 2012, Arenys de Mar viurà la gran festa del món puntaire amb
3.000 puntaires arribades d’arreu del territori que es reuniran a la Riera d’Arenys de Mar per
mostrar un treball artesà amb una tradició de més de 400 anys a les nostres terres.

 més d’aquesta trobada, durant aquells dies es podrà gaudir de diverses
activitats, com ara una desfilada de moda que ja s’ha començat a preparar
amb dissenyadors locals, una fira internacional de puntes, jornades de treball,

l’exposició de les puntes de la Capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat
elaborades a Arenys entre el 1927-1929, parades d’artesania i visites guiades.
Arenys de Mar, zona d’interès artesanal en l’art de la punta, celebrarà amb molta
il·lusió aquesta 25ª Diada, recordant aquella Primera Diada celebrada també a la
nostra ciutat l’any 1988, però disposada a fer un pas endavant mantenint la nostra
identitat cultural i el compromís amb una artesania que pot ser una magnífica eina
de futur i cohesió.

Per donar a conèixer totes les activitats que formaran part de la 25ª Diada de la Puntaire, l’Organització ha creat una pàgina
web que s’anirà actualitzant periòdicament i que podeu visitar a l’adreça www.diadapuntaire.com

A
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El Museu d’Arenys tanca el 2011
amb vocació de projecció exterior

a memòria del 2011 que el Museu d’Arenys
va publicar el passat mes de gener revela
que un total de 4.794 persones el van visi-

tar, xifra que representa una pèrdua de 476
visitants respecte al 2010 i un descens del 10,9%.
Malgrat això, s’ha participat en fires
internacionals, com la de Peniche o Cama-riñas
per donar a conèixer el fons dels dos museus, i
s’han consolidat activitats com les exposicions
temporals, la celebració del Dia Internacional
dels Museus amb les escoles arenyenques i

l’exposició al Calisay. En total, 1.537 persones han participat en les diverses
activitats organitzades des del Museu.

L

300 anys del retaule major
element més destacat de l’Església Parroquial de Santa
Maria d’Arenys, el retaule major, considerat una de les
millors obres del barroc català com es demostra amb la

seva declaració de bé d’interès cultural, compleix aquest mes de
març el tercer centenari del seu acabament. És per aquest motiu
que l’Ajuntament d’Arenys de Mar vol dur a terme tot un seguit
d’actes per donar a conèixer la importància i rellevància d’aquesta
obra de l’escultor Pau Costa, dedicat a l’Assumpció de la Mare
de Déu.
Està previst que els actes de commemoració es portin a terme en
diversos indrets del municipi, però principalment a l’església, just
al davant del retaule. És el cas de la visita guiada que tindrà lloc
el proper 18 de març. Tots els actes s’aniran publicant a l’Agenda
d’Activitats mensual, juntament amb episodis de la seva història,
així com a l’adreça www.arenysdemar.cat/retaule.

Cultura

L’

Nova edició
del concurs de teatre
amateur i del concurs
Francesc Aymerich

El 29 de gener es va donar el tret de
sortida a la 40ª edició del Concurs de
Teatre Amateur Premi Vila d’Arenys,
promogut pel Grup Artístic Carles Xena, i
al qual enguany s’han presentat un total
de set obres.
La primera funció, però, va anar prece-
dida del lliurament dels premis del
Concurs de Crítica Teatral Francesc
Aymerich corresponents a l’anterior
convocatòria. Els tres guanyadors van ser
Josep Bergadà, Sònia Trujillo i David
Gómez.
El Concurs de Crítica Teatral Francesc
Aymerich està dirigit als alumnes de
batxillerat i es basa en la crítica a les obres
que es porten a escena en el Concurs de
Teatre Amateur Premi Vila d’Arenys. En
aquest sentit, amb la primera de les obres
representada també es va encetar el 16è
Concurs de Crítica Teatral Francesc
Aymerich. En podeu consultar les bases
al web municipal.

Restaurat un altre
panteó del cementiri

L’espai que ocupa el panteó de la
família Jaurés i Gualba al cementiri
municipal ha estat restaurat
recentment i es dóna continuïtat,
així, a la política d’embelliment,
neteja i restauració que des de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’està
duent a terme al cementiri, declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional i
membre des de fa poc de la Ruta
Europea de Cementiris.
L’obra en qüestió ha consistit en la
consolidació dels elements
decoratius del mausoleu, com ara

la fixació de la part superior d’una creu de marbre blanc que corria el perill de
trencar-se a causa d’unes profundes esquerdes que s’havien anat produint en
els darrers anys per l’oxidació d’algunes parts de l’ancoratge. Ara fa dos anys es
va realitzar la neteja del panteó Mundet, obra de l’escultor modernista Josep
Llimona, una de les obres cabdals de l’art funerari català.
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Un IBI desmesurat i injust
Molt mala notícia per als ciutadans i ciutadanes ha estat l’augment de l’IBI, un 10%, per sobre de
l’augment que ja han planificat els ajuntaments. És una mesura que vol compensar els ajuntaments
de la baixa participació de l’Estat en el seu finançament però a partir de carregar un altre cop

sobre la ciutadania. I una càrrega important i injusta. El grup municipal socialista va proposar en un ple que la
decisió de l’augment es prengués en el Ple mateix i que es valorés el retorn automàtic del que representés aquest
augment tenint en compte que l’Ajuntament ja havia fet els seus càlculs per als pressupostos i per tant tot això
eren ingressos suplementaris. Cal afegir que un altre grup municipal va demanar la creació d’una comissió per
estudiar què calia fer amb aquests ingressos de més. Proposta que rebé el suport del nostre grup municipal i
increïblement el rebuig del govern, la qual cosa posa el nostre govern municipal (CIU+PP+Bloc) en acceptació
directa d’aquesta maniobra impositiva del govern central, que d’aquí a poc arribarà a les nostres cases, a les
nostres butxaques. Més impostos, menys serveis, més problemes per a les famílies.

Com els crancs

Les retallades a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social, és indubtable
que estan amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país. En aquest context de profunda crisi econòmica
el Govern central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a l’Estat

espanyol. Lluny de crear llocs de treball, portarà més precarietat.
A Catalunya, CIU i PP han pactat l’impost de la malaltia i han ajornat la taxa turística en els pressupostos de la Generalitat.
Han acordat el copagament d’un euro per recepta,  com si fos un peatge. Un cop més el govern de CIU només demana
esforços a les classes mitjanes i als sectors més vulnerables.
A Arenys, també hem entrat en polítiques com els crancs: el govern en minoria de CIU, PP i BLOC ha convertit l’aprovació del
pressupost 2012 en un mercadeig com si la política municipal fos un joc de pati d’escola. A canvi del suport socialista al
pressupost, han fet marxa enrere en l’ampliació de la recollida selectiva porta a porta a tota la vila que va ser aprovada per
àmplia majoria abans d’acabar l’any, només amb els vots en contra, precisament, del PSC. El govern ha renunciat  també al

cobriment del tram que manca de la Riera, el qual estava subvencionat en més d’un 50% pel PUOSC de la Generalitat.

Sobre el nou reordenament en l’aparcament de la part alta de la
Riera
Des del Partit Popular hem treballat, i força, perquè hi hagi un reordenament d’aparcament a la part alta de la riera Pare
Fita. És per això que es crearan 151 places de zona blava i 90 de zona verda. Amb aquest nou sistema d’aparcament

el que es vol és que hi hagi molta més rotació de vehicles i evitar així que qualsevol turisme pugui aparcar dies i dies a la mateixa plaça
sense moure’l de lloc.
A partir d’ara evitarem que els veïns mateixos donin voltes i més voltes per trobar aparcament, o que la gent de fora hagi de marxar
perquè no troba plaça, amb el consegüent perjudici per als restaurants i comerços de la zona.
A més, no tot seran places d’aparcament, ja que hi haurà una zona verda a la part central per al gaudi dels veïns i se’n beneficiaran els
usuaris del servei de bus, perquè es reubicarà la parada amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat.
Amb aquest nou reordenament, el Partit Popular vol que se’n beneficiïn tots els conductors de fora, que trobaran plaça d’aparcament més
fàcilment, així com els residents, que podran aparcar gratuïtament però amb rotació, i els comerciants, ja que els seus clients tindran més
facilitats per aparcar.
Des del Partit Popular seguim treballant per millorar la qualitat de vida dels arenyencs.

Pressupost contingut, però amb continuïtat dels serveis

Després de deixar enrere les festes de Nadal que han transcorregut, igual com la Nit de Naps, de manera
perfecta a la nostra vila, encetem l’any amb la convicció de seguir treballant pel benestar d’Arenys de Mar.
Aquest 2012 l’encarem amb un pressupost municipal molt contingut, que s’ajusta a la realitat actual, però

que prioritza mantenir tots els serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania.
Hem pres mesures preventives i correctives per solucionar dèficits que la vila arrossegava des de feia anys, com la
renovació del clavegueram a la part alta la Riera que els veïns havien demanat sense èxit a l’anterior govern, i millorant
la neteja i la conservació de l’espai públic.
A més, mantindrem la inversió prevista per aquest any dins de la Llei de Barris al barri de Sant Elm, continuarem lluitant
per un projecte del Cavaió que respongui a la demanda real dels usuaris d’aquest espai, i seguirem dinamitzant turísticament
la vila com mai abans s’havia fet.
Aquesta és la filosofia de treball que pensem seguir mentre estiguem al govern d’Arenys de Mar. Perquè ens importen les
persones.

tribuna política
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El millor per Arenys, sempre!

El passat dia 31 de gener de 2012, va fer un any de la implantació de la recollida porta a porta a Arenys de Mar al nucli antic i a les
zones de baixa densitat. Malgrat els desitjos d’alguns grups polítics, no es pot negar que aquesta implantació ha estat un èxit, ja que vam
arribar a nivells del 88% de material reciclable recollit. L’Agència de Residus de Catalunya, recentment ens va felicitar per l’èxit del nostre
porta a porta i ens va comunicar que Arenys de Mar era un exemple de bona gestió i d’èxit per a la resta de municipis. I tot aquest èxit

es deu a tots els vilatans que amb la seva bona voluntat hi han participat molt activament per assolir aquests grans nivells de recollida. El material reciclable
(envasos, paper-cartró, orgànica i vidre) és de tan bona qualitat que ens ha permès obtenir beneficis a l’hora de vendre’l i per tant hem cobert amb escreix
l’increment del cost de la recollida porta a porta. És més, si continuéssim així podríem reduir i fins i tot suprimir la taxa d’escombraries. I si parlem des d’un
punt de vista mediambiental, hem reduït l’emissió de toxines que les incineradores generen quan es crema la brossa que no es recicla.
Lamentablement, però, el porta a porta no es podrà ampliar a la resta del municipi. I ens preguntem el perquè, si és tan positiu en l’àmbit mediambiental
i en l’àmbit econòmic. La resposta és molt fàcil: el Govern va pactar amb el grup municipal socialista, que mai no ha cregut en el porta a porta, que a canvi
d’una abstenció en els pressupostos, es retirés l’acord d’ampliar el porta a porta a tot Arenys, acord que va ser votat per 13 regidors dels 17 que formem el
consistori. Així, “gràcies” a 4 regidors socialistes, no tots els arenyencs podrem gaudir de la facilitat que ens recullin cada una de les fraccions a casa, cosa
que significarà que a la part de dalt del poble els nivells de recollida no arribaran a més del 20%.
La diferència és clara, doncs. Nosaltres creiem que hem de fer el millor per a Arenys, en aquest cas, en l’àmbit mediambiental i sobretot econòmic. Per tant
no entenem ni compartim el xantatge que va fer el PSC al Govern, condicionant l’aprovació dels pressupostos a un benefici per a Arenys. Això no és fer
política, això és ser partidista. Abans de res, els polítics hem de fer el millor per al nostre poble, no el millor per als nostres votants.

Disculpin les molèsties, estem treballant
Quan es comença a construir una obra, la fase inicial és molt desagraïda perquè és poc visible, però és importantíssima. Es comença per excavar
la terra per fer els fonaments. Sovint quan estàs traient sorra, plou i has de tornar a començar. Sovint trobes pedres o altres obstacles que
endarrereixen els treballs i quan ho veus des de fora, sembla que no has fet res perquè encara no has superat la cota del carrer. Però Ai! com no
siguin prou sòlids els fonaments.

Hem de tenir paciència i continuar les feines superant els rocs que trobes, com ara les dues sentències que condemnen a l’Ajuntament a pagar més de dos milions
d’euros per una gestió mal feta temps enrere. Ja s’ha negociat pagar-ho a terminis i amb els Pressupostos aprovats ho podrem superar.
Un altre pedrota trobada són els més de 150 expedients “oblidats” amb tramitacions diverses sol·licitades pels ciutadans per activitats econòmiques i altres, i els hi
donem sortida.
Estem modernitzant els sistemes de treball interns de l’Ajuntament per reduir el temps de resposta al ciutadà i les errades que costen cares.
Finalment podrem tirar endavant l’aparcament de rotació a la part alta de la Riera, que al contrari del que pregonen alguns, a qui beneficia és al poble d’Arenys, que
es deslliurarà d’un cementiri permanent de vehicles a l’entrada de la vila i permetrà que els clients dels comerços puguin disposar d’un lloc on deixar el cotxe uns instants
mentre fan les seves compres.
L’equip de Govern treballa de forma coordinada per omplir cada cop més la nostra població de visitants que gaudeixen de les diverses fires que cada cop amb més
freqüència organitzem, cosa que suposa oxigen pels treballadors i treballadores del sector de la restauració arenyenca.

Aviat modernitzarem les cambres frigorífiques del Mercat i altres actuacions que facin d’aquest indret un espai més digne i més acollidor per als clients. Treballem plegats
amb el comerç, restauració i l’àrea de Cultura per fer de la 25ª Trobada de Puntaires una experiència inoblidable pels arenyencs i els visitants i se’ns acaba l’espai....
seguim treballant.

Presentem el Pla d’Acció per al primer setembre de 2012
El basem en quatre punts:
1.- Consolidació del regidor de zonaregidor de zonaregidor de zonaregidor de zonaregidor de zona: a la CUP hem anat fent assemblees i hem constatat que són una molt bona eina per
coordinar la tasca de l’Ajuntament amb les preocupacions dels vilatans. Tirarem endavant la proposta, amb o sense el suport de
la resta de partits.

2.- L2.- L2.- L2.- L2.- L’Estat espanyol condemna el poble d’Arenys’Estat espanyol condemna el poble d’Arenys’Estat espanyol condemna el poble d’Arenys’Estat espanyol condemna el poble d’Arenys’Estat espanyol condemna el poble d’Arenys a pagar una multa de 2.300.000 euros per un error que no ha comès. Farem una campanya
informativa, explorarem camins, judicials i polítics, per defensar-nos i demanem a l’equip de govern que referendi amb el poble d’Arenys si volem
pagar aquestes multes.
3.- Defensa del patrimoni3.- Defensa del patrimoni3.- Defensa del patrimoni3.- Defensa del patrimoni3.- Defensa del patrimoni costanercostanercostanercostanercostaner: és el nostre espai natural per excel·lència. El volem preservar des de la Musclera, la Torre dels Encantats i fins
a la tercera platja:
· Xerrades informatives i caminades per l’entorn.
· Jornades lúdiques i de neteja i dignificació de la tercera platja el quart diumenge de mes.
· Incloure la Torre dels Encantats al Parc Montnegre-Corredor.
4.- Implicació a l’Assemblea Nacional Catalana i difusió dels seus objectius4.- Implicació a l’Assemblea Nacional Catalana i difusió dels seus objectius4.- Implicació a l’Assemblea Nacional Catalana i difusió dels seus objectius4.- Implicació a l’Assemblea Nacional Catalana i difusió dels seus objectius4.- Implicació a l’Assemblea Nacional Catalana i difusió dels seus objectius: la unitat d’acció de tots els agents polítics i socials és la clau de la
lluita per a l’alliberament nacional i social dels Països Catalans. Us animem a participar-hi.
I a banda, continuem treballant el dia a dia al carrer i a l’Ajuntament.

tribuna política

 21 de desembre de 2011

Suspensió de la licitació del servei de recollida selectivaSuspensió de la licitació del servei de recollida selectivaSuspensió de la licitació del servei de recollida selectivaSuspensió de la licitació del servei de recollida selectivaSuspensió de la licitació del servei de recollida selectiva     12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc) i 5 en contra
(ICV, ERC, CUP)
Aprovació del conveni de gestió de la DeixalleriaAprovació del conveni de gestió de la DeixalleriaAprovació del conveni de gestió de la DeixalleriaAprovació del conveni de gestió de la DeixalleriaAprovació del conveni de gestió de la Deixalleria     Unanimitat
PPPPProrrogar la gestió del servei públic de l’Escola de Músicarorrogar la gestió del servei públic de l’Escola de Músicarorrogar la gestió del servei públic de l’Escola de Músicarorrogar la gestió del servei públic de l’Escola de Músicarorrogar la gestió del servei públic de l’Escola de Música     Unanimitat
Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012     8 vots a favor
(CiU, PP, Bloc), 4 abstencions (PSC) i 5 vots contraris (ICV, ERC, CUP)
Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2012Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2012     8 vots a favor (CiU, PP, Bloc), 4
abstencions (PSC) i 5 vots contraris (ICV, ERC, CUP)
Moció de la CUP perquè la Flama del Canigó sigui present tot l’any al Calisay Moció de la CUP perquè la Flama del Canigó sigui present tot l’any al Calisay Moció de la CUP perquè la Flama del Canigó sigui present tot l’any al Calisay Moció de la CUP perquè la Flama del Canigó sigui present tot l’any al Calisay Moció de la CUP perquè la Flama del Canigó sigui present tot l’any al Calisay 15 vots a favor (CiU,

PSC, ICV, ERC, CUP, Bloc) i 2 en contra (PP)

18 de gener de 2012

Constitució de la Comissió del Pla Especial del PConstitució de la Comissió del Pla Especial del PConstitució de la Comissió del Pla Especial del PConstitució de la Comissió del Pla Especial del PConstitució de la Comissió del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic d’Arenys de Maratrimoni Arquitectònic d’Arenys de Maratrimoni Arquitectònic d’Arenys de Maratrimoni Arquitectònic d’Arenys de Maratrimoni Arquitectònic d’Arenys de Mar     15 vots a favor
(CiU, PSC, ICV, PP, CUP, Bloc) i 1 abstenció (ERC)
Aprovació del conveni amb el PAprovació del conveni amb el PAprovació del conveni amb el PAprovació del conveni amb el PAprovació del conveni amb el Patronat de la Fatronat de la Fatronat de la Fatronat de la Fatronat de la Fundació Pundació Pundació Pundació Pundació Privada Gruta de Lrivada Gruta de Lrivada Gruta de Lrivada Gruta de Lrivada Gruta de Lourdes i Pourdes i Pourdes i Pourdes i Pourdes i Parc d’Esbarjoarc d’Esbarjoarc d’Esbarjoarc d’Esbarjoarc d’Esbarjo
d’Arenys de Mard’Arenys de Mard’Arenys de Mard’Arenys de Mard’Arenys de Mar     Unanimitat
Aprovació de la declaració d’interès de diverses sol·licituds per a l’aplicació de bonificacions per aAprovació de la declaració d’interès de diverses sol·licituds per a l’aplicació de bonificacions per aAprovació de la declaració d’interès de diverses sol·licituds per a l’aplicació de bonificacions per aAprovació de la declaració d’interès de diverses sol·licituds per a l’aplicació de bonificacions per aAprovació de la declaració d’interès de diverses sol·licituds per a l’aplicació de bonificacions per a
l’arranjament de façanes.l’arranjament de façanes.l’arranjament de façanes.l’arranjament de façanes.l’arranjament de façanes.     Unanimitat
Moció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUP, ERC i ICV per l’abolició de la monarquia i l’exclusió moral d’Arenys de Mar del, ERC i ICV per l’abolició de la monarquia i l’exclusió moral d’Arenys de Mar del, ERC i ICV per l’abolició de la monarquia i l’exclusió moral d’Arenys de Mar del, ERC i ICV per l’abolició de la monarquia i l’exclusió moral d’Arenys de Mar del, ERC i ICV per l’abolició de la monarquia i l’exclusió moral d’Arenys de Mar del     seuseuseuseuseu
domini.domini.domini.domini.domini.     8 vots a favor (ICV, CUP, ERC, Bloc i 2 regidors de CiU), 7 en contra (PSC, PP i 2 regidors de CiU) i
l’abstenció d’un regidor de CiU.
Moció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUPMoció de la CUP, ERC i ICV per l’adhesió d’Arenys de Mar al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero., ERC i ICV per l’adhesió d’Arenys de Mar al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero., ERC i ICV per l’adhesió d’Arenys de Mar al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero., ERC i ICV per l’adhesió d’Arenys de Mar al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero., ERC i ICV per l’adhesió d’Arenys de Mar al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero.
Unanimitat

     15 febrer de 2012

Anomenar l’Escola Bressol municipal amb el nom d’“Escola Bressol dels Colors”.Anomenar l’Escola Bressol municipal amb el nom d’“Escola Bressol dels Colors”.Anomenar l’Escola Bressol municipal amb el nom d’“Escola Bressol dels Colors”.Anomenar l’Escola Bressol municipal amb el nom d’“Escola Bressol dels Colors”.Anomenar l’Escola Bressol municipal amb el nom d’“Escola Bressol dels Colors”. Unanimitat
Aprovació de l’Ordenança municipal d’animals nocius per a la salut pública.Aprovació de l’Ordenança municipal d’animals nocius per a la salut pública.Aprovació de l’Ordenança municipal d’animals nocius per a la salut pública.Aprovació de l’Ordenança municipal d’animals nocius per a la salut pública.Aprovació de l’Ordenança municipal d’animals nocius per a la salut pública. Aprovat per 12 vots a
favor (CiU, ICV, PP, CUP, Bloc), 4 abstencions (PSC) i 1 en contra (ERC).
Aprovació del compte de Recaptació de Multes de l’any 2010.Aprovació del compte de Recaptació de Multes de l’any 2010.Aprovació del compte de Recaptació de Multes de l’any 2010.Aprovació del compte de Recaptació de Multes de l’any 2010.Aprovació del compte de Recaptació de Multes de l’any 2010. Aprovat per 16 vots a favor i 1
abstenció (CUP).
Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2010.Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2010.Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2010.Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2010.Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2010. Aprovat per 16 vots a favor i 1 abstenció (CUP).
Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici any 2010.Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici any 2010.Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici any 2010.Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici any 2010.Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici any 2010. Aprovat per 16 vots a favor i 1
abstenció (CUP).
Aprovació de la modificació de les tarifes establertes en el Complex Esportiu FAprovació de la modificació de les tarifes establertes en el Complex Esportiu FAprovació de la modificació de les tarifes establertes en el Complex Esportiu FAprovació de la modificació de les tarifes establertes en el Complex Esportiu FAprovació de la modificació de les tarifes establertes en el Complex Esportiu Fondo de les Creus.ondo de les Creus.ondo de les Creus.ondo de les Creus.ondo de les Creus.
Aprovat per 9 vots a favor (CiU, PP, Bloc, CUP), 5 abstencions (PSC, ERC) i 3 en contra (ICV).
Aprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregació
de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2. Rebutjat per 8 vots a favor (CiU, PP, Bloc) i 9 en contra (PSC, ICV, CUP, ERC).
Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament. Rebutjat per 8 vots a favor (CiU, PP, Bloc) i
9 en contra (PSC, ICV, CUP, ERC).
Moció de CUPMoció de CUPMoció de CUPMoció de CUPMoció de CUP, ERC i ICV de condemna a Manuel F, ERC i ICV de condemna a Manuel F, ERC i ICV de condemna a Manuel F, ERC i ICV de condemna a Manuel F, ERC i ICV de condemna a Manuel Fraga Iribarne.raga Iribarne.raga Iribarne.raga Iribarne.raga Iribarne. Aprovat per 8 vots a favor, 2
abstencions i 6 en contra.
Moció de CUPMoció de CUPMoció de CUPMoció de CUPMoció de CUP, ERC i ICV de tarificació social dels serveis públics municipals., ERC i ICV de tarificació social dels serveis públics municipals., ERC i ICV de tarificació social dels serveis públics municipals., ERC i ICV de tarificació social dels serveis públics municipals., ERC i ICV de tarificació social dels serveis públics municipals. Aprovada per 8 vots a
favor i 8 abstencions.
Moció d’ICVMoció d’ICVMoció d’ICVMoció d’ICVMoció d’ICV, CUP i PSC de correcció repercussió IBI., CUP i PSC de correcció repercussió IBI., CUP i PSC de correcció repercussió IBI., CUP i PSC de correcció repercussió IBI., CUP i PSC de correcció repercussió IBI. Rebutjada per vot de qualitat Alcalde.

22 febrer de 2012

Aprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregacióAprovació de l’expedient d’expropiació per ocupació directa, acceptació del preu just i segregació
de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.de superfície de 74,60 m2.Aprovat en ple extraordinari per 8 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció.
Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament.Modificació del contracte de gestió del servei d’aparcament. Aprovat en ple extraordinari per 8 vots a
favor, 1 en contra i 6 abstencions.

Acords de Ple
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