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* Cost inicial: 2.167.466 € 
* Cost final:  3.308.465 € 

* SOBRECOST: 1.140.999 €   
- Inici obra: gener de 2008. 

- Final obra: 29/11/09. Jornada de portes obertes, 

en situació il·legal urbanísticament. Retard de 12 

mesos. 

- ERC hem salvat 458.000 € per fer els accessos al 

nou pavelló. 

Pavelló: desviació € de +53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esc.Bressol: desviació € de +50%  

* Cost inicial: 1.075.067 € 
* Cost final:  1.607.867 € 

* SOBRECOST:    532.800 €   
- Inici de les obres: 26/10/2007. 

- Termini d’execució a l’adjudicació: 9 mesos. 

- Posada en servei: setembre de 2009. 

- Retard de 16 mesos.  

- Cost del lloguer barracons provisionals: 13.663 €     
cada mig any. 

 

- El 14 de febrer de 2006, AM2000-CiU presenten l’estudi 

del nou Mercat Municipal. 

- El 23 d’abril de 2009, a l’Exposició “Urbanisme, perspec-

tives de futur”, l’equip de govern explicava el Mercat Muni-

cipal del 2006. 

- Ara, els diners i les hores de treball invertits per GUSAM 

en el projecte del nou Mercat Municipal es llencen. 

AM2000, CiU i PSC aposten per un nou projecte que, 

anant bé, no es pot fer realitat fins d’aquí a tres anys. 

Mercat:  només projectes   

 

Riera:  12 mesos de retard  
- La canalització de la Riera havia 

d’estar finalitzada el 3/5/2009. 

- Les voreres en els trams que 

s’han fet havien d’estar acabades 

el 31/12/2009. 

- La solera de formigó que havia 

d’anar a sota els caixons, pressu-

postada en 107.567 €, no s’ha 

fet. 
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PAVELLÓ. CRONOLOGIA DELS FETS 

TAV gener 2010 

Pla Especial d’Equipaments, espais lliures i vialitat de l’àmbit B del sector B5 els Roals. 

12/06/06 Primera aprovació inicial  

21/11/06 Informe Agència Catalana de l’Aigua, amb consideracions 

05/11/07 Informe de la Dir. Gen. Carreteres, amb consideracions 

26/03/09 Moció ERC sobre irregularitats escola bressol i pavelló. 

26/03/09 2a. aprovació inicial (Decret d’alcaldia). 

 Exposició pública + al·legacions  

08/05/09 Informe secretaria i de serveis tècnics Ajuntament 

11/05/09 Informe Dir. Gen. Carreteres, amb prescripcions 

14/05/09 Informe CT Urbanisme de Barcelona amb que cal incorporar                   

les  de l‘ACA i DGC  

17/05/09 Ràdio “Parlem del Poble ERC”  

27/05/09 Autorització de la DGC d’obres en zona de protecció per la       

connexió provisional amb la C-61 

21/06/09 Ràdio “Parlem del Poble ERC”   

30/07/09 Aprovació provisional (Ple municipal) 

01/09/09 Informe ACA amb la incorporació de dipòsits de retenció, en el 

projecte d’urbanització. 

23/11/09 Informe Secretaria de l’Ajuntament 

30/09/09 Moció ERC (per urgència i ajornada) 

25/10/09 Ràdio “Parlem del Poble ERC”  

02/11/09 Ponència tècnica CT Urbanisme de Barcelona. Proposta de reso-

lució: Suspensió d’aprovació definitiva fins la presentació d’un text refós que contempli les prescripcions. 

05/11/09 Reunió Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i suspensió del Pla Especial d’Equipaments. 

11/12/09 Ple Municipal: aprovació Text Refós. El 2010 comença amb el nou poliesportiu en situació il·legal i sense 

haver arreglat la perillositat dels accessos. 

 

 

MERCAT RIERA 

Des d’Esquerra hem fet propostes en relació a les obres 

de canalització de la Riera i les noves voreres. Destaquem 

les que varem fer arribar a l’Equip de Govern, i que van 
ser rebutjades:  

- Necessitat d’un Pla d’Usos a la Riera. 

- Proposta de la Regidoria Transversal per a les obres de 

canalització la riera. 

- Necessitat de tenir en compte la preinstal·lació de la xar-

xa de telecomunicacions. 

- El preu del paviment –pedra de Sant Vicenç– és un 25% 

més car que un de similar col·locat a Canet de Mar. 

- Cal planificar aparcaments alternatius alhora que es rea-

litzen les obres de soterrament i noves voreres. 

- Proposta per a compensar els efectes negatius sobre el 

comerç del retard en les obres de canalització mitjançant 

una subvenció de l’IBI als locals comercials de la 
Riera.  

 

Durant el darrer ple del mes de desembre ERC va manifes-

tar la seva oposició al canvi de projecte del nou mercat 

municipal perquè... 

- L’equip de Govern ha iniciat els tràmits per a canviar 
el projecte del nou mercat municipal de la UA14 a la 
UA15 sense parlar amb els botiguers, però tampoc 

amb el Consell d’Urbanisme, ni amb els partits de 

l’oposició. 

- Si es canvia de lloc el nou Mercat Municipal, per què no 

es pregunta a tots els agents implicats quin seria el mi-

llor emplaçament per a aquest equipament? 

- Si el nou Mercat es fa a la UA14, els terrenys són de 

l’ajuntament i estan qualificats com a Equipaments. Si es 

fa a la UA15, els terrenys són privats i cal modificar el Pla 

General per a qualificar-los per a Equipaments. 

- En aquesta proposta d’última hora sobre el nou Mercat,    

la majoria de places d’aparcament no seran de propietat 

municipal. 
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APORTACIONS D’ESQUERRA 

Rehabilitem Sant Carles Reformem la Biblioteca 

Dignifiquem el barri Pi Gros  Salvem ‘Can Globus’ 

El març de 2009, ERC vam presentar una moció  per a 

participar a la convocatòria 2010 “Viles amb projectes” 

que subvenciona el 75% de projectes de rehabilitació inte-

gral de barris. 

Objectiu: Rehabilitació integral del barri Sant Carles 

(espais públics i col·lectius dels edificis, supressió de 

barreres arquitectòniques i foment de noves tecnologies). 

Potencial: Cohesionar el barri i activar noves dinàmiques 

socioeconòmiques i culturals. 

Hem proposat a l’equip de govern de rehabilitar l’actual 

biblioteca i no perdre la subvenció de 645.000 €. 

Motius per a la rehabilitació de l’actual Biblioteca: 

-  Amb la rehabilitació es poden aconseguir més metres    
útils de biblioteca i una millora de les instal·lacions i 

serveis. 

- AM2000, CiU i PSC donaven per perduda la subvenció de 

645.000 € del programa específic de biblioteques. 

ERC ha proposat -aprofitant que cal arranjar el carrer per 

les obres de soterrament– una reurbanització de l’Av. Pa-

nagall i Av. Sant Jordi que resolgui les deficiències en 

mobilitat, neteja i recollida selectiva. (papereres, aparca-

ment, contenidors soterrats...) i sense haver d’aplicar les 

contribucions especials del 50% que inicialment    l’equip 

de govern –AM2000, CIU i PSC– tenia previst. 

 

Esquerra defensa que cal un programa específic per 
inversions anuals a la via pública sense fer pagar als 
veïns la urbanització dels seus carrers quan es tracti 
de carrers prèviament urbanitzats.  

 

La nostra proposta es va aprovar per unanimitat,  
però manca voluntat política de l’equip de Govern 
(AM2000, CIU i PSC) per tirar-ho endavant. 

La preservació del patrimoni històric d’Arenys de 
Munt és una prioritat per a ERC.  Esquerra ha treballat 

per a la preservació de ‘Can Globus’ des de diferents àm-

bits: 

- Suport a la campanya de mobilització ciutadana de la 

Plataforma del Patrimoni i la recollida de 1.200 signatu-

res. 

- Contactes amb la Direcció General de Patrimoni per a la 

redacció de l’informe que recomana la declaració de 

BCIL (Bens culturals d’interès local).  

- Presentació de projectes alternatius de canvi 

d’aprofitament urbanístic que respectin els drets adqui-

rits dels propietaris. 

Els dubtes de l’equip de govern entre rehabilitar 
l’actual biblioteca, fer-la nova a Can Globus, o a la 
UA14 poden fer perdre la subvenció de 645.000 €. 

TAV gener 2010 
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PER UN NOU MODEL D’URBANISME:  

GENEREM RIQUESA SENSE MALMETRE L’ENTORN 

TORNAREM A VÈNCER 
Equip de Redacció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adreça 

Av. Verge de Montserrat, 43 

08358 Arenys de Munt 

 

arenysmunt@esquerra.org 

www.esquerra.cat/arenysmunt 

 

blocs 

joanrabasseda.blocsesquerra.cat 

unrepublica.blogspot.com 

ramonpujol.wordpress.com 

 

 

 

SI VOLS FER-TE SIMPATIZANT, MILITANT O 

AMIC, TRUCA’NS 

654 908 415 
arenysmunt@esquerra.org 

 

NO T’HO PENSIS MÉS 

LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA 

RIERA 

 

AM2000, CiU i PSC encara no han tingut 

en compte les reivindicacions que els 

veïns de l’Eixample estan fent des del 

2007, i projecten una vorera de només 

80 cm d’amplada a la zona de Can Glo-

bus. 

 

No han resolt el tema de l’aparcament. 

La Riera no pot ser preferentment per a 

vianants sense haver habilitat zones 

d’aparcament properes. 

 

 

TAV gener 2010 

GUSTAU  

ADZERIAS 

JOSEP  

SÀNCHEZ 

JOAN  

RABASSEDA 

TÒNIA  

VILA 

Esquerra porta temps defensant propostes encaminades a canviar el model d’urbanisme d’Arenys de Munt. L’any 

2007, el Grup Municipal d’ERC era conscient que el canvi de la conjuntura econòmica era irreversible, i ens encami-

nàvem cap a un procés de recessió econòmica que arribaria -oficialment- mesos més tard, i que faria estralls en el 

sector de la construcció. Per aquesta raó, des d’ERC vam avisar a l’equip de govern i ens vam esforçar en con-
venç-se'ls de la necessitat d’apostar per un nou model d’urbanisme que impulsi noves dinàmiques econò-
miques alternatives per al sector de la construcció, imprescindibles si el que volíem era endegar un procés de 

canvi de model econòmic a la nostra vila. Des d’ERC,  vam presentar propostes 
concretes en relació a la rehabilitació i la implantació de sistemes d’estalvi 
energètic en edificis.  També varem elaborar un pla d’habitatge social per a donar 

sortida al nombre creixent d’habitatges buits, i aconseguir  habitatge protegit de llo-
guer. Malauradament cap de les nostres propostes es va tenir en compte.  Han passat 

més de dos anys, però des d’Esquerra no hem renunciat a continuar treballant perquè, 

tard o d’hora, aquest canvi de model urbanístic i econòmic del nostre poble sigui possi-

ble. 

Aquest treball es va traduir en una moció al ple el passat mes de desembre, en la qual 

es proposava, entre altres coses, desenvolupar les energies renovables a Arenys de 

Munt mitjançant l’empresa municipal GUSAM, que ha d’esdevenir també una empresa gestora de plantes fotovoltai-

ques. L’empresa municipal ha de donar suport burocràtic i tècnic als particulars alhora d'endegar un projecte per a la 

producció d'energia solar fotovoltaica en les teulades dels seus habitatges. A la mateixa moció proposàvem impul-
sar un nou marc normatiu que faciliti la producció descentralitzada d'energies renovables en els habitatges 

familiars per autoconsum, en definitiva, apostar per la democràcia energètica. Tots els grups han donat suport a la 

iniciativa d’ERC. Esperem que aquesta vegada no quedi en paper mullat. Arenys de Munt necessita d’iniciatives inno-

vadores per sortir-se’n. 

DOMÈNEC 

MONTERO 

JORDI  

MAIMÍ 

QUIM 

MACH 

TERESA 

FORN 

RAMON  

PUJOL 

MARTA 

DE LA IGLESIA 


