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ACTA NÚMERO 4/18
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia quinze de març de dos mil divuit, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En
Josep Sánchez i Camps, Na Maria Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger, i
els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Àngels
Castillo Campos i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M.
Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
S’excusen les regidores Na Fuensanta Maria Ballester i Jiménez i Na Esther Sánchez i
Sánchez.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1.0

Abandona la sessió el regidor Sr. Planas, del grup PP.
El Sr. Alcalde llegeix el manifest pactat i es fa un minut de silenci:
“En les sessions plenàries de l’ajuntament d’Arenys de Munt continuem posant de manifest
la injustícia i l’anomalia democràtica que suposa l’existència de presos polítics. Mentre part
del govern legítim de Catalunya estigui a la presó i a l’exili, i els representants d’Òmnium
Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana també estiguin empresonats preventivament, ho
recordarem en tots els Plens.
L’Estat espanyol creua el que són línies vermelles en qualsevol democràcia a l’Europa del
segle XXI, dempeus manifestem que continuem fidels al mandat democràtic de l’1-O i del 21D a favor de la República Catalana. Demanem la llibertat dels presos polítics i exigim
justícia.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=80.0

A continuació torna a entrar a la sala el regidor del grup PP, Sr. Planas.

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

El Sr. Alcalde explica que en Junta de Portaveus s’ha acordat votar la urgència per incloure
una moció del grup PSC, sobre la renda garantida, així com es llegirà un manifest presentat
per la CUP sobre Valtonyc i Hasél; també explica que hi ha una novetat tecnològica, pel que
fa al torn de paraula.
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=192.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SESSIÓ DE DATA 22/02/18.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=302.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el Ple.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL
COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=351.0

El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, diu que el que es porta a aprovació
és una petita modificació de les bases, destinada, sobretot, als comerços que pateixen obres
i a continuació llegeix:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist que l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament és vigent des del 14 d’abril de
2016.
_____
CVE: 20180-07117-24440-15722
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Atès que en les Bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la modernització del comerç i la restauració d’Arenys de Munt, per l’any
2016, publicades al BOPB de data 26 de setembre de 2016, s’ha trobat que hi ha errors i
alguns punts a millorar.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de les bases específiques reguladores de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la modernització del comerç i la
restauració d’Arenys de Munt, vigents des del 26 de setembre de 2016, següents:
-

Art. 3, que queda redactat: Per a la consideració de despesa efectuada és necessari que
hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.

-

Art 7.- 1.2) queda redactat: Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la
subvenció: Cal descriure el projecte, perquè es realitza i què es pretén aconseguir
realitzant-lo.

- Art 9.- Criteris de valoració i l’ampliació amb un nou punt e) queda redactat:
“d) Urgència ( 20 punts)”.../...
“e) Ubicació (5 punts): Els establiments comercials ubicats en trams de carrers afectats per
obres i la seva mobilitat en un període superior a 3 mesos.”
-

l’art 10.-3 queda redactat: L’import màxim individual de les subvencions s’estableix en
1.000 EUR, i en 1.500 EUR per als comerços que compleixin el criteri de valoració per
ubicació en carrers afectats per obres, sense sobrepassar el cost de l’activitat
subvencionada.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord per un termini de vint dies al BOPB i a la seu
electrònica municipal. En el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, el present
acord quedarà elevat a definitiu i es procedirà a la publicació del text íntegre de la
modificació.”
Intervenció del Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=389.0

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=530.0

Intervenció de la regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=646.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=769.0

El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=933.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1068.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1127.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1147.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Àngels Castillo i Campos, dels grups
ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR
L’EMPRENEDORIA A ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1179.0

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722
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El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut de la
modificació. També llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist que l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament és vigent des del 14 d’abril de
2016, i totes les bases específiques han d’ajustar-se a la mateixa.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 30/6/2016, va aprovar
inicialment les bases que regulen l’atorgament de subvencions per projectes
d’emprenedoria, en règim de concurrència competitiva, les quals es van publicar al BOP en
data 25/8/2016.
Atès que, en referència a una de les condicions establertes a les bases pels beneficiaris, el
punt 6, de l’apartat 1 de l’art 5 diu: “Que la presentació escrita del projecte expressi el
compromís ferm de mantenir-la al municipi durant almenys 5 anys”, i existeix una
impossibilitat de fiscalització dels estats financers de les noves empreses creades, per part
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en aquest període i atès que s’ha considerat oportú
modificar els criteris de valoració.
És al Ple, com a òrgan competent, tant per l’aprovació, com per la modificació, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de les bases específiques reguladores de
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’àmbit de l’emprenedoria, vigents des
del 25/08/16 següents:
-

-

Anul·lar el punt 6 de l’apartat 1 de l’article 5.- Beneficiaris, que diu “Que la
presentació escrita del projecte expressi el compromís ferm de mantenir-la al
municipi durant almenys 5 anys.”
L’art 9. Criteris de valoració quedarà redactat: Per poder optar a la subvenció, caldrà
obtenir una puntuació mínima de 70 punts”.

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722
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Segon.- Donar publicitat d’aquest acord per un termini de vint dies al BOPB i a la seu
electrònica municipal. En el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, el present
acord quedarà elevat a definitiu i es procedirà a la publicació del text íntegre de la
modificació.”
Intervenció Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1208.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1325.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1418.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1509.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1556.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Àngels Castillo i Campos, dels grups
ERC, PDeCAT, CUP i PSC; i una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA COL.LECTIVA D’ACCIDENTS DE
PERSONAL I CÀRRECS POLÍTICS DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut del punt i llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722
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“Per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient
de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i al Butlletí
Oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava
el dit contracte.
En data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les proposicions
de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent proposta a
la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti
l’acord d’adjudicació, segons:
➢ Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és objecte
de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, Llei 30/2007 de 30 d’Octubre,
de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa
de contractació administrativa.
D’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de
contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa de
contractació administrativa.
Atès que la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.

_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atès que és possible formalitzar un acord d’adhesió entre les parts, per tal que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt pugui adherir-se al servei d’assegurances i al servei de mediació que el
Consorci Català de Desenvolupament Local han licitat.
Considerant que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat, va modificar el Text Refós de la Llei
de Contractes i va permetre que les associacions d’Entitats Locals es poguessin adherir al
sistema de contractació centralitzada.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de
l’Ajuntament.
Segon.- Adherir a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracti les Pòlisses que a
continuació s’indiquen:
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un
import de 2.850,00 euros. Vigència a iniciar en data 15-4-2018.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.850,00€, prima d’impostos inclosos, per a
l’anualitat 2018-2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 121.920.22400, per a la
contractació de la pòlissa d'assegurança d’accidents de personal i càrrecs polítics, per un
any, cobrint des del 15 d’abril de 2018 fins al 14 d’abril de 2019.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1590.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1794.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1835.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1861.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el
Ple.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL
COMARCAL DEL SAD DE DEPENDÈNCIA I APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR.
El Sr. Alcalde exposa breument el punt i llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vist que La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de dependència, en l’article 12 parla de la Participació de
les Entitats Locals, en els següents termes: 1. Les Entitats Locals participaran en la gestió dels
serveis d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la normativa de les
seves respectives Comunitats Autònomes i dintre de les competències que la legislació
vigent els atribueixi.
Vist que el Consell Comarcal ha de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial,
es duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les
prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de
competència local.
Vista la proposta de Serveis Socials per aprovar la delegació de la competència del servei de
SAD dependència al Consell Comarcal del Maresme, així com l’aprovació del conveni
regulador de data 1 de març de 2018, el qual, a través del seu personal tècnic i en virtut de la
delegació de competències, desenvoluparà les funcions i tasques següents:
• Recepció i anàlisi de les demandes relatives a la llei de la dependència
• Informació, orientació, assessorament i seguiment de la llei de dependència
• Tramitació i gestió dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).
_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

Vistos els informes favorable de secretaria núm. 4/18 i el d’intervenció núm. 34/18,
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Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la delegació de competències al Consell Comarcal per la prestació del
servei del SAD de Dependència, així com l’aprovació del conveni que forma part de
l’expedient a tots els efectes, el qual tindrà vigència des de la seva signatura. Les tasques que
es desenvoluparan seran:
• Recepció i anàlisi de les demandes relatives a la llei de la dependència
• Informació, orientació, assessorament i seguiment de la llei de dependència
• Tramitació i gestió dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).
Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 6.000,75€ per al desenvolupament del projecte,
a càrrec de l’aplicació 520 231 22790 del pressupost municipal 2018.
Tercer.- Notificar els acords presos al Consell Comarcal, als Serveis Socials i a Intervenció
Municipal pel seu coneixement i als efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=1883.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2078.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2146.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2357.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2426.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2489.0
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El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
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Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2708.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2724.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2832.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2900.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, dels grups ERC, PDeCAT i CUP; una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i un vot en contra de la
regidora Na Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut del punt i llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de data 8-6-2017 va realitzar l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de
la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal a Arenys de Munt,
que per no haver estat objecte d’al·legacions, va ser considerada aprovada definitivament i
publicada al BOPB de data 11-8-2017.
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Vist que de conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Llei 32/2010 d'1
d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'ens local en matèria de Protecció
de Dades queda sota l’àmbit de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquests
termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant
la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els
termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Regim Local, i en el
seu cas, en la legislació autonòmica.
Vist que un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer,
l’art. 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció al Registre General de
Protecció de Dades.
Vist que es va trametre, un cop aprovada definitivament, la sol·licitud de registre de la citada
Ordenança i en data de 19-12-2017 l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades informa que
aquesta, en el que respecta al fitxer de “videovigilància en edificis municipals i equipaments
municipals”, no reuneix els requeriments continguts a l’art. 54 del RD 1720/2007, que regula
el Reglament de desplegament de la LOPD 15/1999, doncs manca concretar: les persones o
els col·lectius afectats; la procedència de les dades; l’estructura bàsica del fitxer.
Vist que al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de
contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar
als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves
dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.
Vist que l’Ordenança aprovada en l’apartat 2b) de l’Annex I regula les especificacions dels
fitxers de videovigilància municipal, i s’han fet les modificacions sol·licitades per l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, i que són les següents:
-

Per tots els fitxers: Videovigilància de l’Àrea de Recollida de residus, Videovigilància en
edificis municipals i equipaments municipals i Videovigilància dels accessos rodats al
municipi:
• Apartat a): supressió de: “Identificació o tractament: Captació d’imatges i
enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància”; en apartat d’usos previstos:
supressió “Amb la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin en cas
d'alguna incidència.” Substituint-ho per “Gestió de sancions”.
• Apartat b) : en “Procedència de les dades:” posar “del propi interessat.”
• Apartat c): crear-lo amb el redactat que s’exposa per cada fitxer. Aquesta modificació
implica canviar l’enumeració dels apartats següents que quedaria:
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•
•
•
•

d) Estructura bàsica del fitxer:
e) Comunicacions o cessió de les dades previstes
f) Cessió o transferència internacional de dades
g) Òrgan Responsable del fitxer
h) Unitats o serveis on exercir els drets
i) Nivell de seguretat
Apartat d): afegir “Es tracta de dades que es faran servir per infraccions
administratives i penals.”
Apartat e): afegir “o cessió” de les dades previstes
Apartat f) suprimir “cessió”
Apartat i): canviar el nivell de seguretat de baix a mitjà, per tal de poder tramitar
sancions.

- Pel fitxer 1. Videovigilància de l’Àrea de Recollida de residus:
• Canvi de nom en el títol per tal que coincideixi amb l’apartat denominació per
“Recollida selectiva de residus municipals”.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges de les persones que accedeixin al recinte: el
personal que presta els seus serveis, el servei de recollida d’escombraries i neteja
viària i brigada municipal, així com els ciutadans que hi accedeixin.”
- Pel fitxer 2. Videovigilància en edificis municipals i equipaments municipals.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges de les persones que accedeixin als recintes o
equipaments: el personal que presta els seus serveis, el serveis contractats que
utilitzin els edificis o instal·lacions municipals, així com els ciutadans que hi
accedeixin.”
• Apartat d) modificar l’error material de la redacció “les instal·lacions de l’àrea
d’emergència de recollida de brossa” substituint-lo pel següent redactat: “edificis
municipals i equipaments municipals”.
- Pel fitxer 3. Videovigilància dels accessos rodats al municipi.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges dels vehicles a motor que accedeixin al municipi.”
• Apartat d) afegir: “amb la dada de la matrícula”.
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Vist que l'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de
les Administracions Publiques només poden fer-se per mitjà de disposició de caràcter
general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial corresponent, havent-se
d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels
fitxers.
Vist que en base a l’anterior, es considera necessari aprovar la modificació d’aquesta
Ordenança respecte l’annex I apartat 2b) i 2c) per la modificació del fitxer de dades de
caràcter personal a Arenys de Munt.
Vist que aquesta norma s'adopta sobre la base de la potestat d'autoorganització prevista per
a les entitats locals als articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 5-3-2018.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la creació,
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal a Arenys de Munt, respecte
l’annex I apartat 2b) i 2c) següents:
- Per tots els fitxers: Videovigilància de l’Àrea de Recollida de residus, Videovigilància en
edificis municipals i equipaments municipals i Videovigilància dels accessos rodats al
municipi:
• Apartat a): supressió de: “Identificació o tractament: Captació d’imatges i
enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància”; en apartat d’usos previstos:
supressió “Amb la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin en cas
d'alguna incidència.” Substituint-ho per “Gestió de sancions”.
• Apartat b) : en “Procedència de les dades:” posar “del propi interessat.”
• Apartat c): crear-lo amb el redactat que s’exposa per cada fitxer. Aquesta modificació
implica canviar l’enumeració dels apartats següents que quedaria:
d) Estructura bàsica del fitxer:
e) Comunicacions o cessió de les dades previstes
f) Cessió o transferència internacional de dades
g) Òrgan Responsable del fitxer
h) Unitats o serveis on exercir els drets
i) Nivell de seguretat
_____
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• Apartat d): afegir “Es tracta de dades que es faran servir per infraccions
administratives i penals.”
• Apartat e): afegir “o cessió” de les dades previstes
• Apartat f) suprimir “cessió”
• Apartat i): canviar el nivell de seguretat de baix a mitjà, per tal de poder tramitar
sancions.
- Pel fitxer 1. Videovigilància de l’Àrea de Recollida de residus:
• Canvi de nom en el títol per tal que coincideixi amb l’apartat denominació per
“Recollida selectiva de residus municipals”.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges de les persones que accedeixin al recinte: el
personal que presta els seus serveis, el servei de recollida d’escombraries i neteja
viària i brigada municipal, així com els ciutadans que hi accedeixin.”
- Pel fitxer 2. Videovigilància en edificis municipals i equipaments municipals.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges de les persones que accedeixin als recintes o
equipaments: el personal que presta els seus serveis, el serveis contractats que
utilitzin els edificis o instal·lacions municipals, així com els ciutadans que hi
accedeixin.”
• Apartat d) modificar l’error material de la redacció “les instal·lacions de l’àrea
d’emergència de recollida de brossa” substituint-lo pel següent redactat: “edificis
municipals i equipaments municipals”.
- Pel fitxer 3. Videovigilància dels accessos rodats al municipis.
• Apartat c) redactat de la següent manera: “Col·lectiu: Les dades que seran
recollides provenen d’imatges dels vehicles a motor que accedeixin al municipi.”
• Apartat d) afegir: “amb la dada de la matrícula”.
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, l’ordenança
s’entendrà definitivament aprovada i es publicarà el text íntegre de la modificació.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=2931.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
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Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3328.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del PDeCAT:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3359.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3417.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3441.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3518.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo, fent un aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3613.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3634.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, Na Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PDeCAT,
PSC i PP; i una abstenció del regidor En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, del grup CUP.

7.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DEL REGLAMENT D’AJUTS SOCIALS URGENTS I
APROVACIÓ INCIAL DE LES BASES GENERALS D’AJUTS SOCIALS.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut del punt. També llegeix, resumidament, la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
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Vist, així mateix, el contingut de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, l’atenció a les persones i nuclis familiars en situació de vulnerabilitat.
Atès que a l’any 2015 es va aprovar el Reglament de Prestacions Econòmiques de caràcter
social i urgent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. L’objecte del reglament era regular les
prestacions econòmiques de caràcter urgent destinades a l’atenció de les necessitats socials,
així com el seu procediment de concessió, però no contemplava els ajuts en règim de
concurrència competitiva.
Atès que es considera convenient transformar el Reglament de Prestacions Econòmiques de
caràcter social i urgent en unes Bases generals reguladores de Prestacions Econòmiques de
caràcter social.
Considerant que la voluntat d’aquest govern és que les noves Bases que es portin a
aprovació, i tinguin caràcter de permanència en el temps, ajustades a la normativa de
subvencions.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst en la Llei
General de Subvencions i el seu reglament.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb l’article 124.2 del ROAS.
En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Derogar el REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER
SOCIAL I URGENT.
Segon.- Aprovar inicialment les Bases generals reguladores de les prestacions econòmiques
de caràcter social del municipi d’Arenys de Munt, el text íntegre de les quals és el que figura
en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica el present acord, per
tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies.
En el cas que no es presenti cap, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es
publicarà el text íntegre de les bases.”
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Intervenció del Sr. Alcalde:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3664.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=3893.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4201.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4231.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4530.0

Intervenció de la regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4560.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4627.0

El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4820.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4852.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=4942.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5016.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
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Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, dels grups ERC, PDeCAT i CUP; una
abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i un vot en contra de la
regidora Na Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS DEL
FOMENT DEL LLOGUER SOCIAL EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5041.0

El regidor delegat d’Economia i d’Hisenda, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut del
punt. També llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, vigent des del dia 14 d’abril de
2016.
Considerant que la voluntat d’aquest govern és aprovar Bases que tinguin caràcter de
permanència en el temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin
en un moment posterior i amb caràcter anual amb l’objectiu d’incentivar l’entrada en el
mercat de lloguer d’habitatges desocupats en condicions assequibles, facilitant així a la
ciutadania l’accés a l’habitatge.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article 17.3
de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.

_____
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS.
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En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions de foment del lloguer social al municipi d’Arenys de Munt en règim de
concurrència competitiva, el text íntegre de les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta
proposta, a tots els efectes legals.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica el present acord, de
conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5079.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5337.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5472.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5665.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=5868.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6132.0

El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
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Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6352.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6424.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC,
PDeCAT, CUP i PP; i una abstenció del regidor de la regidora Na Àngels Castillo i Campos, del
grup PSC.

9.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ I APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’OCUPACIÓ PER COL·LECTIUS DE MENYS DE 30 ANYS
I MÉS DE 45 EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6456.0

El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut del
punt. També llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, vigent des del dia 14 d’abril de
2016.
Vist que l’1/08/17 es van aprovar les Bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones desocupades
menors de 30 anys i majors de 45 del municipi d’Arenys de Munt en règim de concurrència
competitiva, però aquestes tenen errors que fan difícil la seva aplicació i s’ha fet necessària
una nova redacció.
_____
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Considerant que la voluntat d’aquest govern és que les noves Bases que es portin a
aprovació, i tinguin caràcter de permanència en el temps i que, per tant, les convocatòries
que es puguin derivar s’aprovin en un moment posterior i amb caràcter anual.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article 17.3
de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança.
Atès que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, i de
conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS.
En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Derogar les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a les
empreses per al foment de la contractació de persones desocupades menors de 30 anys i
majors de 45 del municipi d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva de data 1
d’agost de 2017.
Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones desocupades
menors de 30 anys i majors de 45 del municipi d’Arenys de Munt en règim de concurrència
competitiva, el text íntegre de les quals és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots
els efectes legals.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica el present acord, de
conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6488.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
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Intervenció del regidor Sr. Tarres, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6713.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6874.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6924.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents al
Ple.

10.- MOCIÓ DEL GRUP CUP PER SOL·LICITAR L’APROPAMENT DELS PRESOS CATALANS
JORDI CUIXART, JORDI SÁNCHEZ, JOAQUIM FORN I ORIOL JUNQUERAS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=6951.0

El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que aquesta moció es va presentar a la comissió
informativa del dia 8 de març i ara sembla que està desfasada, especialment pel que ha
passat avui. A continuació llegeix el text de la moció:
“El 2 de febrer, el jutge del ‘Tribunal Supremo’ Pablo Llarena va decidir mantenir en presó
preventiva el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn. En la seva
resolució afirmava que existeix, encara avui, “risc de reiteració delictiva”. La decisió es
produïa després que Forn renunciés al seu acta de diputat.
Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” què la “voluntat política
majoritària” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència.
Uns dies abans, el 12 de gener, el ‘Tribunal Supremo’ espanyol ja havia denegat als diputats
electes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i el propi Forn assistir als plens del Parlament de
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Catalunya. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una presó
catalana.
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Tant Joaquim Forn com Oriol Junqueras són a la presó des del 2 de novembre, quan la jutge
de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó incondicional.
Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els líders de les dues principals entitats de la
societat civil catalana, Òmnium cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), són a la presó
des del 16 d’octubre passat, acusats de sedició. Demà farà 5 mesos.
De les quatre persones, dues d’elles, Junqueras i Sánchez, són avui diputades electes del
Parlament de Catalunya.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja va
aprovar, primer el 19 d’octubre del 2017, una Declaració institucional exigint la llibertat
immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart i, després, el 23 de novembre, vam fer una nova Declaració
institucional rebutjant l’escalada repressiva dels darrers mesos exercida per l’Estat espanyol
contra el poble català i exigint l’excarceració immediata de tots els presos polítics, que ho
són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit
de les urnes, i també vam demanar el sobreseïment de totes les causes per ser qüestions
polítiques.
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com una
mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament necessari i mai
amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones manifestament pacífiques no és
l’única circumstància que genera una gran preocupació social, s’hi suma, també, el fet què
estan preses en centres penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó
preventiva a centres penitenciaris dependents del Ministeri d’Interior, situats a Soto del Real
i Estremera, a uns 600 quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis,
on hi ha les seves famílies i els seus vincles afectius. Aquesta política penitenciària, entesa
com un “càstig social” des de l’àmbit dels Drets Humans, és intolerable en un Estat de dret.
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni Europeu
per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, signats tots dos per
l’Estat espanyol, l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la
seva llar.
_____
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Existeixen diverses normatives que qüestionen el procediment penitenciari que utilitza
l’Estat espanyol, com ara el principi de seguretat de les persones detingudes o
empresonades, admès el 9 de desembre de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU que diu
textualment: “Si la persona detinguda o presa així ho requereix, se li mantindrà en una presó
situada a una distància raonable de la seva residència habitual”. O una de les regles mínimes
de les Nacions Unides sobre el tractament de reclusos: “En la mesura del possible, els
reclusos seran internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de
reinserció social”. El 5 d’octubre de 2017 el Ple del Parlament Europeu va aprovar
l’anomenat Informe Bergeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió
Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit
per a les famílies dels reclusos” i considera que vulnera l’article 8 de la Carta Europea dels
Drets Humans.
La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la dispersió que
a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978, principalment a persones acusades de
delictes de terrorisme. Una circumstància que no només afecta a les persones
empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó també sobre les seves famílies
i amistats, que han de pagar els costos econòmics i emocionals d’aquest allunyament i els
riscos personals que suposa. El col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones
preses basques, SARE, alerta que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica
penitenciària, s’han produït 400 accidents a les carreteres espanyoles i han mort 16 familiars
de preses basques.
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Manifestem que considerem desproporcionada la decisió de mantenir en presó
preventiva a càrrecs electes i representants de l’ANC i Òmnium Cultural, dels quals reiterem
la nostra exigència d’excarceració.
Segon.- Mentre aquesta excarceració no es produeixi, exigim l’immediat trasllat de Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras a centres penitenciaris catalans i
cessar aquest càstig social afegit que significa l’allunyament penitenciari i que vulnera drets
reconeguts pel Dret internacional.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al jutge del ‘Tribunal Supremo’ Pablo Llarena, a l’ACM, a
l’AMI i al Consell Comarcal del Maresme perquè donin recolzament a aquesta petició i la
_____
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divulguin entre els seus municipis associats, recolzant-la, i a tots els grups parlamentaris de
la cambra legislativa autonòmica perquè també donin suport a aquesta petició.”
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=7422.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=7756.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=7839.0

El Sr. Alcalde dóna pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=7928.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8012.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, dels grups ERC, PDeCAT i CUP; una
abstenció de la regidora Na Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i un vot en contra del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

PART DE CONTROL
11.- MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT PER DECLARAR EL 27 D’OCTUBRE FESTA DE CARÀCTER
NACIONAL.
_____
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8036.0
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El regidor Sr. Tarrés llegeix la següent moció:
“D’ençà el 13 de setembre del 2009, Arenys de Munt ha esdevingut el bressol de la
Independència. La Consulta que s’hi va organitzar i que després en tindria més de 500 arreu
de Catalunya que li farien costat, va marcar-nos un camí fet de fermesa i de convicció,
coronat per manifestacions milionàries i pacífiques que han rebut admiració i aplaudiment
per part de països, associacions per la defensa de la democràcia, de la llibertat de les
persones i dels pobles, per persones destacades de tarannà conegut i reconegut arreu del
món i mitjans de comunicació.
Acomplint un mandat democràtic i un programa electoral, el govern de la Generalitat de
Catalunya del Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó, amb l’aval majoritari
de les forces polítiques del Parlament, organitzà i realitzà un Referèndum l’1 d’Octubre
passat - malgrat els escorcolls, els ciberatacs i la persecució de la guàrdia civil i de la policia
nacional espanyoles - davant del qual, el govern de l’Estat espanyol actuà molt violentament,
tot provocant més de cent ferits; la qual cosa va merèixer i segueix mereixent la reprovació
oficial de la majoria de governs democràtics europeus i d’arreu del món. Atenent els
resultats ciutadans de Catalunya -2.044.038 SÍ’s, enfront de 177.547 NO’s, 44.913 vots en
blanc i més de 700.000 persones que no pogueren exercir el seu dret a votar pel tancament
de col·legis electorals i urnes expropiades per les forces de l’Estat espanyol - el Govern de la
Generalitat proclamà la República Catalana amb 70 vots a favor, 10 en contra i dos en blanc,
en absència de C’s, PSC-PSOE i del PP, que no atenyent ni respectant la majoria legal i
legítima de les forces independentistes, abandonaren l’hemicicle.
Enfront d’això, el Govern espanyol ha optat per la repressió jurídica, sense atendre la
indefugible separació de poders, interpretant erròniament i malintencionadament la llei,
adoptant mesures molt desproporcionades, com l’aplicació esbiaixada de l’article 155 segons centenars de juristes, entre ells, jutges emèrits del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem espanyols, i associacions pro Drets Humans- castigant amb presó
preventiva representants de moviments socials, consellers i vicepresident del govern català i
forçant a l’exili, davant del més que possible i injustificat empresonament, del mateix
president, consellers i diputada.
Davant d’aquesta manca total de respecte a la voluntat popular, a la manca de diàleg per
part de l’Estat espanyol, davant de les campanyes de difamació, els falsos informes i les
_____
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operacions de les clavegueres de l’Estat espanyol i del perjudici que s’està provocant a totes
les institucions, entitats i associacions del país.
Volem fer un acte d’afirmació nacional tot reivindicant la celebració del dia en què es declarà
la República de Catalunya, la declaració d’independència del nostre país, i s’esdevingui festa
nacional el 27 d’octubre. Molts Estats celebren el seu dia de la independència, i com a
República Catalana - encara que intervinguda pel 155 o ocupada per l’Estat espanyol considerem que hem de celebrar el nostre dia de la Independència o de la República.
Continuem posant en valor màxim l’11 de setembre. No es tracta de menystenir la
importància de la Diada, ni de substituir una festa nacional per una altra. Estimem, valorem i
reconeixem els qui varen donar la vida el 1714 i tots aquells i aquelles que han mantingut
viva la flama del sentiment nacional català durant segles.
També volem posar en relleu els valors de la República, és a dir, una nació que interpel·li a
tota la ciutadania i no només a una determinada classe social o a unes elits, per fer-ho més
inclusiu i que arribi a tots els sectors de la societat, fins i tot a aquells que no són tant
partidaris de la independència de la nostra nació.
Alhora, volem destacar la importància d’Arenys de Munt, que amb la primera consulta del 13
de setembre de 2009 encengués la guspira de tot el Procés.
És per això que proposem al Ple els següents acords:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que declari el dia 27 d’octubre com a festa de
caràcter nacional.
Segon.- Instar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a incorporar la data del 27 d’octubre, “Dia
de la República”, com a festa local d’Arenys de Munt, com a mesura temporal fins que
aquesta sigui reconeguda com a festa de caràcter nacional.
Tercer.- Promoure la difusió del 27 d’octubre, “Dia de la República”, a tota la ciutadania
d’Arenys de Munt, associacions, entitats, clubs, escoles i veïnats, tot utilitzant els mitjans de
comunicació existents al nostre poble.
Quart.- Comunicar a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
_____
CVE: 20180-07117-24440-15722

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8105.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8397.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8654.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8723.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8798.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8876.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8898.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer i En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, dels grups ERC, PDeCAT i CUP; i dos vots
en contra de la regidora Na Àngels Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas,
dels grups PSC i PP.

12.- DESPATX D’OFICI.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=8924.0

“En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dóna
_____
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compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 27 a la 41, ambdues incloses,
des del 19/02/18 al 11/03/18:
-

Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria d’organització: 1
Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 19/02/18 i el 11/03/18, en matèria de:
-

Seguretat: 7
Medi ambient: 1
Sanitat (cementiri): 1
Urbanisme: 1”

Per urgència, pactada en la Junta de portaveus, s’acorda incloure:
MANIFEST INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I DE SUPORT ALS
CANTANTS DE RAP VALTONYC I PABLO HASÉL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i diu que no cal votar la urgència.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9039.0

El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez llegeix el manifest següent:
“El passat 20 de febrer i 2 de març es va ratificar les condemnes als rapers Josep Miquel
Arena Beltrán, conegut com a Valtonyc, i Pable Hasél, de tres anys i sis mesos de presó pel
primer i de dos anys de presó pel segon, per "enaltiment del terrorisme", "calúmnies i
injúries greus a la Corona" i "amenaces".
Pocs dies abans d’aquestes sentències, van tenir lloc dos fets especialment greus: El segrest
cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho Carretero, que aprofundeix en la història del
narcotràfic a Galiza; i la retirada a ARCOMadrid de l'obra titulada Presos Políticos en la
España Contemporánea, en què apareixen, pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart o els joves d'Altsasu, entre d’altres.
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El passat any 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant de
‘Def con Dos’, Cesar Strawberry, va ser condemnat a un any i mig de presó per un delicte
d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris publicats a Twitter.
La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència Nacional (AN) a un any de
presó i 7 d'inhabilitació absoluta per piulades sobre el feixista Carrero Blanco, tot i que a
principis d’aquest mes de març ha estat absolta pel Tribunal Suprem. El col·lectiu de rap ‘La
Insurgència’ també va passar per l'AN i van ser condemnats a un any i un dia de presó per
enaltiment del terrorisme.
2017 ens deixa dades significatives i alarmants: només en una setmana del mes de març van
tenir lloc set judicis per enaltir el terrorisme a les xarxes. El novembre, Alfredo Ramírez es
convertia en la primera persona que entrava a presó per opinar a les xarxes socials.
Malgrat això, la violència i les amenaces de bandes d’extrema dreta i feixistes contra
persones pacifiques han quedat totalment impune, evidenciant clarament quina és la
ideologia de l’Estat espanyol, especialment des de l’aplicació il·legal de l’article 155 de la
Constitució Espanyola a Catalunya.
La persecució de la llibertat d’expressió a Espanya s’ha mogut en uns estàndards
preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a partir de l’any 2015,
quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana i va endurir el Codi Penal.
Aquesta reforma ha permès l’ús expansiu de la legislació antiterrorista per perseguir part de
la dissidència política. Així ho denuncien organitzacions com Amnistia Internacional en
l’Informe “UE: Las orwellianas leyes antiterroristas privan de ‘derechos’ bajo el pretexto de
defenderlos”, publicat el gener de 2017. L’Informe revela que a l’Estat Espanyol les reformes
del Codi Penal de 2015, sobre l’enaltiment del terrorisme, han ofegat ja opinions i
comentaris legítims constituint “una limitació absolutament desproporcionada de la llibertat
d’expressió”. I és que l’ús de tipus delictius relacionats amb el terrorisme tan sols és
acceptable quan l’expressió corresponent pugui ser efectivament vinculada a una voluntat i
efecte de donar lloc o provocar accions terroristes. Les expressions genèriques de desitjos o
altres formes de provocació en aquest terreny, per molt ofensives que siguin per alguns
sectors de la població, no poden ser perseguides a través d’aquest tipus penal sense incórrer
en el risc de crear un ambient de censura i intimidació entre aquells que volen expressar
opinions extremes, provocadores o xocants. En el mateix sentit s’ha manifestat el Relator
especial de les Nacions Unides per a la llibertat d’expressió, que ha alertat que amb aquesta
reforma del Codi Penal es podrien penalitzar comportaments que fins aleshores no
constituïen delictes de terrorisme.
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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha denunciat en diferents ocasions la voluntat de
criminalitzar i perseguir la protesta social i s’alertava que, amb aquesta llei, el Govern
espanyol estava habilitant un procediment administratiu que legalitzava la criminalització i
persecució de mobilitzacions i creava un instrument per perseguir drets democràtics.
El dret a la llibertat d’expressió no consisteix només en tolerar allò innocu, autoritzat, que
pugui deixar indiferent al poder, sinó que s’ha de tolerar qualsevol opinió, especialment les
que qüestionen el poder. El que es protegeix en democràcia “és precisament quan es
presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l’ordre establert quan la llibertat
d’expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal Europeu de Drets Humans que va
condemnar l’Estat Espanyol en el denominat “Cas Otegi” amb sentència del 15 de març de
2011 i tenim una nova sentència d’aquesta mateixa setmana que condemna l’Estat espanyol
per impedir cremar fotos del rei.
Atès que la privació de llibertat, o fins i tot, l’ús del dret penal per perseguir meres
expressions o idees (llibres, cançons, tuits, etc.) constitueix de per si una mesura
desproporcionada i, en conseqüència condemnada per part d’organismes rellevants de les
Nacions Unides, el Consell d’Europa i el propi Tribunal Europeu de Drets Humans. L’art,
expressat en qualsevol de les seves formes -literatura, pintura, teatre, cinema o amb la
música, com Valtonyc o Hasél-, no pot ser limitat per la seva ideologia i ha de poder
expressar-se amb un marge de llibertat ampli. Cada condemna a un artista per les seves
expressions és un atac a la llibertat d’expressió del conjunt de la ciutadania i al pluralisme
polític que és un valor fonamental i pressupòsit d’una societat democràtica.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt manifestem:
Primer.- La nostra preocupació per la deriva autoritària de l’Estat Espanyol expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del
terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el de Josep Miquel Arenas, més conegut com
Valtonyc i Pablo Hasél, entre d’altres.
Segon.- Mostrar el nostre suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys
i mig de presó, i a Pablo Hasél, condemnat a dos anys de presó, per, cal recordar-ho, meres
expressions o idees.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol i les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi
Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les
expressions artístiques.
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Quart.- Mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics i veïns i veïnes en
general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió en Plataformes
com “No Callarem”.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, a Pablo
Hasél, el Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat Espanyol.”
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9071.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre els suports del manifest:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9494.0

MOCIÓ DEL GRUP PSC DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i es vota la urgència:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9506.0

Posada a votació la urgència d’incloure la moció a l’ordre del dia, la mateixa no és aprovada
per un vot a favor de la regidora Na Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i onze vots en
contra del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep
Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors
En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups ERC, PDeCAT, CUP i PP.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP, per justificar el seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9533.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT, per justificar el seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9580.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9675.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9773.0
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PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9825.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES MULTES D’APARCAMENT I DE TRÀNSIT QUE HA
POSAT LA POLICIA LOCAL DURANT L’ANY 2017 I SOBRE QUANTES S’HAN COBRAT.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Atès que en aquest darrer any al nostre poble s’han realitzat diverses obres, en especial dins
del tram de la Riera, i que el tema dels aparcaments de vehicles considerem que no està
correctament resolt.
Atès que la recaptació municipal per les multes d’aparcament i de trànsit s’havia de tenir en
compte en l’elaboració del pressupost municipal.
Preguntem a l’equip de govern quina ha estat la recaptació de l’any 2017 per multes
d’aparcament i de trànsit, quantes multes ha posat la policia local i quantes s’han cobrat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9852.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9889.0

14.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA VOLUNTAT DE FER UNA CONSULTA
PREGUNTANT SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE CÍVIC AL BARRI DE SANT
CARLES.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Atès que hi ha un nombre important d’entitats i persones particulars preocupades per
l’anunci fet pel govern d’ERC sobre la construcció d’un centre cívic en el barri de Sant Carles.
Vist que anys enrere, concretament l’any 2010, ERC ja demanava fer una consulta als veïns
de Sant Carles sobre la proposta en aquell moment de la rehabilitació integral del barri
mitjançant l’adhesió a la convocatòria “Viles amb projectes”.
Atès que la coherència ha de ser un principi bàsic en la política, entenem els socialistes que:
_____
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Primer: Que si a l’any 2010 ERC demanava al govern d’aquell moment fer una consulta als
veïns, doncs ara ERC, que està al govern, hauria de fer aquesta consulta i ser coherent amb el
que predica.
Segon: Que quan s’està convençut que la construcció d’un nou equipament municipal com és
un centre cívic és una avantatge pel municipi, que comporta beneficis per la majoria i que no
representa anar en depriment d’altres inversions, doncs el fet d’informar i consultar com a
element essencial de la participació ciutadana no ha de ser cap problema, simplement es
requereix de la voluntat política i del convenciment de què el que es proposa és la millor
opció.
Per tant, preguntem a ERC com a govern municipal:
Si estan disposats a preguntar als veïns/es del nostre poble sobre la construcció d’un centre
cívic al barri de Sant Carles? Són prou valents per fer-ho?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=9923.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10024.0

15.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA RECAPTACIÓ TEÒRICA I REAL DE L’IBI UN COP
FINALITZAT L’EXERCICI 2017.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Vist que ha finalitzat l’exercici pressupostari 2017 i, per tant, la recaptació de l’IBI per
aquest exercici.
Vist que la recaptació inicial prevista en el pressupost del 2017 en concepte d’ingressos per
IBI de naturalesa rústica, i per IBI de naturalesa urbana era de 10.136,62 € i de 2.803.651,24
€ respectivament.
Preguntem a l’equip de govern quina ha estat la recaptació real del impost de Béns Immobles
per a l’any 2017.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10111.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10148.0

16.- PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ EL GOVERN D’ERC PERMETI DEMANAR LA BONIFICACIÓ
EN EL REBUT DE L’AIGUA DURANT TOT L’ANY I NO TAN SOLS EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE L’ANY.
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La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Vist que les unitats familiars que no arriben en ingressos al salari mínim interprofessional
poden sol·licitar bonificació del rebut de l’aigua únicament durant el primer trimestre de
l’any.
Atès que hi ha famílies que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat en mesos i tempos
diferents al primer trimestre, sent durant tot l’any una circumstància que es dóna de forma
habitual.
Preguem al govern d’ERC que faciliti poder demanar aquesta bonificació al llarg de tot l’any
mostrant així la seva voluntat d’ajudar a qui ho necessita puntualment.
I alhora demanem que es faci molta més publicitat d’aquesta bonificació a tots els veïns i
veïnes del nostre municipi.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10213.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10259.0

17.- PREC DEL GRUP CUP PER POSAR ‘1 D’OCTUBRE DEL 2017’ A UN ESPAI O
EQUIPAMENT PÚBLIC D’ARENYS DE MUNT, PREFERIBLEMENT UNA PLAÇA CÈNTRICA.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el prec següent:
“El passat 1 d’octubre passarà a la història del nostre país perquè vam poder votar, per
primera vegada, de forma oficial i vinculant per la independència de Catalunya. Sota la
pregunta de ‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república’ van
participar en aquest referèndum 2.286.217 catalans, un 43,03% del cens, dels quals van votar
a favor 2.044.038, un 90,18% del total de participants. A Arenys de Munt van participar
4.136 persones, un 59% del cens, aconseguint més participació que en les darreres eleccions
municipals (2 punts més), dels quals van votar a favor 3.930, un 95% del total dels
participants.
Tots els participants ho vam fer amb alegria, il·lusió i esperança, sent conscients que estàvem
realitzant un acte transcendental en la història del nostre país i del nostre poble, un fet que la
majoria mantindrem en el nostre record més personal i íntim.
Tot i així, aquest referèndum es va realitzar amb unes condicions molt adverses per la
vergonya de la coerció i la violència desproporcionada de l’Estat espanyol davant d’una
ciutadania, que aquell diumenge vam sortir al carrer per votar pacíficament el futur del
nostre país. Amb unes imatges que van donar la volta al món per la seva brutalitat i que han
significat la vergonya d’Europa.
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Encara tenim present i recordem l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent de la
ciutadania que va sortir al carrer a votar i exercir la democràcia, malgrat les amenaces, la
por i l’estat de setge imposat per l’Estat espanyol. Si nosaltres tenim el patrimoni del civisme,
ells tenen el patrimoni de la repressió i la violència.
Gràcies a l’exercici de dignitat dels catalans que vam defensar les urnes i vam continuar
anant a votar massivament tot i la violència, el món ja sap que té un greu problema de
democràcia i de llibertat a Espanya. Per tant, hem de reconèixer, i agraïm profundament i de
tot cor, l’actitud i el comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre
es van expressar a les urnes. I fem una especial menció a qui se’ls va usurpar el vot. Cal agrair
i fer un reconeixement a tots els votants (independentment del seu vot), i a tota la gent que
va fer possible que es pogués votar, i sobretot a totes les persones ferides i ultratjades durant
el referèndum de l’1 d’octubre que, segons l’informe final del Departament de salut de la
Generalitat, van ser de 1.066 persones ferides i ateses per les agressions dels cossos policials
espanyols, una barbaritat i despropòsit en qualsevol país democràtic.
És per aquests motius que l’1 d’octubre és una fita i data històrica que hem de recordar, per
la ferma convicció i dignitat que la ciutadania vam demostrar durant tota la jornada
electoral, la capacitat d’organització i el civisme amb què es va desenvolupar aquell dia i
valorem que mereix un reconeixement públic.
És per aquest motiu que proposem al govern:
• Posar el nom d’un espai públic, preferentment a una plaça cèntrica del poble o a la
Sala Municipal, de «1 d’octubre del 2017».
• Traslladar aquesta petició a la Comissió del Nomenclàtor perquè ho pugui treballar i
fer-la efectiva el més ràpidament possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10367.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10572.0

18.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE QUAN ES TRAURÀ LA SEGONA ANTENA DE
MOVISTAR, QUE ERA PROVISIONAL, DE L’ESPAI DEL CEMENTIRI.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“Del tema de l’antena provisional que té Movistar al darrere del cementiri s’ha parlat
diverses vegades en aquest Ple pels problemes de cobertura que ha plantejat a la població.
Sembla que aquests problemes es van desencallar amb la resolució de l’adjudicació de la
concessió a Movistar, de finals del 2016.
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Finalment Movistar ha instal·lat una antena definitiva que, en teoria, no ha de donar els
problemes de cobertura que donava la que era provisional. Tot i això, l’antena antiga, la
provisional que estava sobre un suport movible, s’ha deixat al mateix lloc.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
• Si saben quan Movistar, l’empresa adjudicatària de la concessió demanial dels
terrenys, traurà l’antena que era provisional i que va donar tots els problemes de
cobertura al nostre poble?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10598.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10658.0

19.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL CONTROL I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“El correcte funcionament de l’enllumenat públic és una de les prioritats que sempre han
manifestat els veïns i veïnes del poble, com també ho són la neteja entre d’altres, serveis
bàsics que ha de garantir el nostre ajuntament.
Malgrat que s’han millorat alguns carrers del poble on s’han substituït alguns fanals i també
s’han instal·lat de nous, encara trobem que quan deixa de funcionar correctament algun
fanal, a vegades es triga massa en localitzar l’avaria i solucionar-la.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:
• Quin control fa l’empresa que dóna el servei per localitzar amb eficiència les possibles
avaries.
• I quin seguiment es fa des de l’ajuntament per garantir que l’empresa encarregada
del manteniment de l’enllumenat públic doni un bon servei.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10702.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10748.0

20.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES PINTIN LES LÍNIES QUE DELIMITEN ELS ESPAIS
D’APARCAMENT EN ELS CARRERS REASFALTATS.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el prec següent:
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“Alguns veïns ens han comentat que han detectat que, després d’haver reasfaltat alguns
carrers, Rial Pasqual o carrer de la Rasa, per exemple, es va procedir a marcar els
aparcaments, però només es va pintar el perfil paral·lel a la vorera, no l’aparcament per
aparcament o per l’espai que hauria d’utilitzar un vehicle, això fa que alguns veïns se’ns
hagin adreçat per demanar que es marquin, ja que alguns vehicles ocupen més espai del que
els pertocaria i es desaprofiten llocs d’aparcament.
És per aquest motiu que demanem al govern:
• Que es pintin les línies que delimiten els espais que haurien d’ocupar els vehicles.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10808.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10854.0

21.- PREGUNTA DEL GRUP PDeCAT SOBRE LES INDEMNITZACIONS DELS SINISTRES.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“En referència als desperfectes que, malauradament, a vegades, es produeixen sobre espais
públics o mobiliari com tanques, bancs, senyals..., ens agradaria saber quin és el protocol
d’actuació en cas que l’ajuntament rebi una indemnització per part d’asseguradores.
Per posar un exemple. A la plaça Lluís Companys no s’ha tornat a posar les tanques que
després d'un accident de trànsit es varen malmetre i que delimitaven el parc per donar
seguretat a la mainada i ens consta que l'asseguradora va fer efectiu el pagament dels
desperfectes.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10912.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=10947.0

22.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE NOUS INTENTS DE ROBATORIS A LES CASES DE CA
L’ARANYÓ.
El regidor Sr. Planas formula la pregunta següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que ens expliquin amb detall quines mesures
dissuasives es varen adoptar a principis d’aquest any per evitar robatoris/furts als veïns de Ca
l’Aranyó. Ja vàrem fer un incís a una situació similar, més concretament una pregunta al Ple
del febrer de 2017.
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Crec que es té que actuar i prendre mesures per donar tranquil·litat als veïns i no com fins
ara, que en poc menys d’un any han estat patint aquesta situació d’inseguretat.
Pregunta: Quants robatoris/furts i intents de robatoris/furts s’han patit en aquesta zona en
el transcurs des que es detecten els primers casos? Quines mesures volen aplicar a curt
termini per corregir aquesta situació i prevenir-la?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11013.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11066.0

23.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA NETEJA DELS CARRERS COLINDANTS MÉS
AFECTATS PER LES OBRES DE LA RIERA.
El regidor Sr. Planas formula la pregunta següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular volem fer incís a la falta de neteja i manteniment del
carrer Borrell.
Els veïns d’aquest carrer ens comenten que pateixen situacions precàries de neteja, volen que
es prenguin mesures correctores i que hi hagi una continuïtat a la neteja d’aquesta via.
Pregunta: Quin és el protocol de neteja que es segueix a les vies del voltant de les obres de la
Riera? Tenen previst actuacions excepcionals mentre durin les obres de la Riera?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11258.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11289.0

24.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11324.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11353.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11394.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11405.0
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Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11480.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016219f59861051d?startAt=11492.0

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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