
 

 

PRECS I PREGUNTES FORMULATS EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT DE DATA 
21/09/2017 I CONTESTATS PER L’ALCALDIA, AMB L’ASSISTÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
PREGUNTA FORMUDADA PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT SOBRE L’AUDITORIA DE LA LOPD 
 
Text pregunta: 
 
Atès que en el ple extraordinari de 26/11/2015, el nostre grup municipal ja va fer constar 
l’obligatorietat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de realitzar una auditoria de protecció de 
dades de caràcter personal, segons l’article 96 de la LOPD i l’article 111 del seu Reglament. 
Atès que en el ple de 10/03/2016, vàrem citar que en el “Catàleg de Serveis 2016” de la 
Diputació de Barcelona figurava una subvenció per “Auditories de compliment de les mesures de 
seguretat en el tractament de dades de caràcter personal” i que el termini per sol·licitar-la 
finalitzava el 30/09/2016. 
Tenint en compte que el govern es va comprometre a realitzar aquesta auditoria, supeditada a 
rebre una subvenció per part de la Diputació de Barcelona i ens consta que aquesta subvenció ha 
estat concedida. 
És per això que preguntem si ja disposem de l’informe d’auditoria. I en cas contrari, en quina 
situació actual es troba l’auditoria de protecció de dades? 
 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 27/11/2017: 
 
Vist que el grup municipal PDeCAT ha formulat una pregunta en relació a si es disposa d’informe 
d’auditoria de protecció de dades de caràcter personal, o en cas contrari, en quina situació es 
troba aquesta auditoria. 
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va sol·licitar per acord de Junta de Govern Local de data 
30-1-2017, dins del catàleg de concertació de l’any 2017 del Pla “xarxa de Governs Locals 2016-
2019” suport tècnic a Diputació de Barcelona, dins el programa de regulació de la societat 
d’informació, amb el recurs de realització d’auditories de compliment de mesures de seguretat 
en el tractament de dades de caràcter personal. 
Vist que la Diputació de Barcelona, per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació  de data 3-7-2017 va concedir el recurs tècnic sol·licitat, 
essent acceptat per acord de Junta de Govern Local de data 28-8-2017. 
Vist que Diputació de Barcelona finalitzarà els tràmits per a la contractació de l’empresa a la que 
encarregarà les tasques d’auditar la situació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt respecte la 
protecció de dades de caràcter personal a finals de l’any 2017 o gener 2018. 
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local, resol: 
Primer.- Informar al grup municipal PDeCAT que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acceptar el 
recurs tècnic atorgat per Diputació de Barcelona en data de 28-8-2017 per a la realització 
d’auditories de compliment de mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter 



 

 

personal i que està previst que la finalització de la contractació de l’empresa que la realitzarà 
sigui a finals de 2017 o gener 2018. 
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns. 
 
 
PREGUNTA FORMUDADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP PERQUÈ ES CONVOQUI UN CONSELL 
D’URBANISME I DE LA RIERA EXTRAORDINARI SOBRE EL TALL DEL TRÀNSIT DE VEHICLES A LA 
RIERA 
 
Text pregunta: 
 
En el multireferèndum celebrat en la nostra vila el passat 7 de maig, el 72% del vots es van 
mostrar a favor de què la riera fos d’ús exclusiu per a els caps de setmana i dies festius. Recordem 
que la pregunta i els resultats van ser: 
1. Esteu d'acord en que la Riera sigui d'ús exclusiu per a vianants?  
Sí 569 | No 542 | Blanc 20 | Nul 151 
Aquells electors que han respost afirmativament a la primera pregunta: 

407 han optat per la Riera d'ús exclusiu de vianants els caps de setmana i dies festius. 
149 han escollit que la Riera sigui d´ús exclusiu de vianants sempre. 
12 han votat en blanc. 

El resultat més immediat és que les tardes de diumenge entre dels mesos de juliol i setembre 
s’ha procedit “al tall de la Riera en el seu tram comprès des de carrer Borrell a Cotxeria, 
convertint-la en un passeig per a vianants.” Tal com diu la notícia publicada al web de 
l’Ajuntament el 13 de juliol. 
La CUP d’Arenys de Munt seguim convençuts que la riera, l’artèria principal del nostre poble, ha 
de ser una riera plena de persones que la passegin, la caminin, la gaudeixin i la visquin en totes 
les seves formes i activitats. I també seguim convençuts que el canvi d’usos i costums no es fa de 
la nit al dia i que compartir l’espai entre persones ha de tenir entre els principals objectius 
fomentar la convivència. 
Per tal de facilitar un espai de debat i de confluència d’opinions diverses i de planificació de les 
properes fases en què hagi de seguir evolucionant els projecte, formulem el següent prec al 
Govern d’Arenys de Munt, concretament adreçat a la Regidoria d’Urbanisme: 
Que es convoqui un Consell d’Urbanisme i Consell de la Riera extraordinari, monogràfic i obert en 
què tracti sobre la limitació del trànsit de vehicles per la riera en el què es pugui analitzar 
l’experiència inicial i debatre sobre com s’estén a altres horaris i/o trams. 
 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 11/12/2017: 
 
Vist que el grup municipal CUP ha formulat una pregunta al Ple de l’Ajuntament de setembre, 
en relació a la convocatòria d’un Consell d’Urbanisme i Consell de Riera extraordinari, 
monogràfic i obert en que es tracti la limitació del trànsit de vehicles per la riera i es puguin 



 

 

debatre horaris i/o trams. 
Atès que el grup ha demanat que la resposta es faci a través de l’alcaldia amb a l’assistència de 
la Junta de Govern i que es publiqui a la pàgina de transparència de l’Ajuntament, 

 L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local resol: 
Primer.- Informar al grup municipal CUP, en relació amb la seva pregunta del següent: 
“Estan d'acord, i comparteixen, com no pot ser d'una altra manera, l'opció que la riera acabi sent 
majoritàriament per a vianants, tal com nosaltres ja hi apostàvem i els resultats del multi 
referèndum va avalar, però com podem obviar, la necessitat d'una progressió en la seva 
implantació. 
Per tant, comparteixen i entomen aquesta demanda de fer un consell obert a tothom, per anar 
definint línies d'actuació a fi d'arribar, tan aviat com sigui possible, a una riera majoritàriament 
de vianants”. 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada i al regidor de transparència per 
tal que sigui inclosa en la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
 
PREC FORMULAT PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT PER RETIRAR LES PINTADES EN DIVERSES 
FAÇANES DEL MUNICIPI. 
 
Text pregunta: 
 
Atès que el 6 de gener d’enguany es varen produir algunes pintades en façanes del municipi. 
Atès que en alguns dels casos es va enxampar l’autor del fet i segons la informació que ens 
consta, se’l va denunciar havent de fer front a les mesures imposades i entenent que 
l’ajuntament no pot actuar sobre les propietats privades arreglant per tant aquest desperfecte. 
Voldríem saber quina funció tenen aquestes denúncies en cas d’enxampar l’infractor i com s’ha 
de fer per tal de solucionar aquest problemes als vilatans que, malauradament, per culpa d’una 
bretolada, hauran de fer front a una despesa per tal de deixar la façana com estava. 
Tot i coneixent l’autoria del fet, l’Ajuntament farà alguna intervenció per arreglar aquest 
problema detectat o definitivament ha de ser l’afectat qui arregli el seu problema? 
 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 11/12/2017: 
 
Vist que el grup municipal PDeCAT ha formulat una pregunta al Ple de l’Ajuntament,  en relació a 
l’actuació de l’administració sobre les pintades produïdes en diverses façanes del municipi el dia 
6 de gener d’enguany. 
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local resol: 
Primer.- Informar al grup municipal PDeCAT, que el procediment que es segueix en relació amb 
la pregunta formulada és el següent: 



 

 

“Si hi ha una pintada i s'enxampa a l'infractor, aquest rep la pertinent notificació, un cop avaluat 
pels serveis tècnics del possible cost de tornar a deixar l'espai pintat en les mateixes condicions, 
se l'hi comunica a l'infractor, així com la sanció corresponent segons ordenança de civisme. 
Un cop fet això, l'infractor hauria d'arreglar l'espai, i en cas de no fer-ho hauria de ser 
l'ajuntament, de forma subsidiària, qui ho fes i un cop fet, passar la "factura" a l'infractor. 
Tot plegat és molt lent, i de vegades queda sense fer-se per falta de recursos humans per fer el 
seguiment del tema. Es per això, ens agradaria impulsar una espècie “d’Arenys de Munt posat 
guapo", és a dir, una campanya per part de l'ajuntament, per netejar bona part del poble de 
pintades, prèvia autorització dels propietaris.  
És un tema encara verd, i que cal lligar molt bé, i que m'agradaria comentar per mirar 
d'impulsar al 2018.” 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada. 

 
  
PREGUNTA FORMULADA PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT SOBRE LES REIXES DEL TORRENT D’EN 
PUIG. 
 
Text pregunta: 
 
Algunes de les reixes centrals del Torrent d’en Puig, estan en força mal estat, s’ha pogut veure 
com s’hi ha fet diverses actuacions i fins i tot han estat força temps senyalitzades amb cons però 
el problema persisteix. 
També es pot observar que en algun cas s’ha optat per col·locar una planxa de ferro al damunt 
d’aquestes reixes. 
La pregunta és, quin programa de manteniment tenen previst per solucionar aquests problemes? 
 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 11/12/2017: 
 
Vist que el grup municipal PDeCAT ha formulat una pregunta al Ple de l’Ajuntament, en relació a 
unes reixes del Torrent d’En Puig que estan en força mal estat, i que tot i que s’han fet diverses 
actuacions el problema encara persisteix. 
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local, resol: 
Primer.- Informar al grup municipal PDeCAT, en relació amb la seva pregunta del següent: 
“Sí, aquestes reixes estan molt malament i tot i que des de la brigada s’han fet diverses 
actuacions, però a causa del trànsit de gran tonatge que hi circula, aquestes no són suficients. És 
per això, que ja tenim algun pressupost per substituir totes aquestes reixes, i en agradaria poder 
fer-ho, tan aviat com es pugui. Aquest pressupost puja un 26.000,00€”. 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada. 
 
 



 

 

PREGUNTA FORMUDADA PEL GRUP MUNICIPAL PDeCAT SOBRE EL COMPROMÍS DE POSAR UN 
BUS NOCTURN. 
 
Text pregunta: 
 
Davant la petició de posar un bus nocturn que pogués donar servei als joves del municipi que es 
desplacen, majoritàriament a Mataró les nits de dissabte, la resposta va ser que es volia fer 
mancomunat amb Arenys de Mar i que es miraria de tenir enllestit per l’estiu del 2017. 
A part de reiterar la necessitat de complir amb els horaris diürns, ja que ens segueixen arribant 
les queixes per part d’usuaris, i que també vàrem reclamar fa molt de temps; els preguntem com 
està la proposta del bus nocturn? 
 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 15/01/2018: 
 
Vist que el grup municipal PDeCAT ha formulat una pregunta al Ple de l’Ajuntament, en relació al 
compromís de posar un bus nocturn. 
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local resol: 
Primer.- Informar al grup municipal PDeCAT, en relació amb la seva pregunta, del següent: 
“Les empreses que podien o volien prestar aquest servei, estaven compromeses ja per aquest 
any (2017), això cal sumar els temes legals, com el de la majoria d'edat, sent aquests joves els 
únics que podrien fer servir el servei, quedant exclosos els de 16 i 17 anys, franja que també 
volíem incloure. 
Per poder acollir aquesta franja, calia dotar el bus amb un monitor a l'anada i tornada, fet que 
feia que, amb el pressupost del 2017 de joventut fos inviable. 
És un tema, que com ja vaig dir, sóc el primer a voler fer-ho, per tant, posaré tots els mitjans 
perquè es pugui dur a terme i, si pot ser, alguna nit assenyalada abans d'estiu com a prova.” 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada. 
 
 
PREGUNTA FORMUDADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE L’ADEQUACIÓ DE LA LÍNIA 
ELÈCTRICA DE LA PART ALTA D’ARENYS DE MUNT 
 
Text pregunta: 
 

Arran dels talls ocasionats en la xarxa elèctrica en la part alta del poble dels dies 21 i 22 de gener 

de 2017 i de la mobilització dels veïns i veïnes afectades, el mes de maig es va aprovar en aquest 

Ple la moció que va presentar la CUP per a què l’Ajuntament emprengués mesures per instar a la 

companyia subministradora d’energia elèctrica a adequar la línia de la part alta d’Arenys de Munt.  

Entre altres acords, els compromisos adquirits s’iniciaven amb la sol·licitud al Servei de Qualitat 

del Subministrament Elèctric de la Generalitat de Catalunya de què es realitzés la inspecció de la 



 

 

línia i tots els equipaments dedicats, inclosa la central subministradora, que abasteixen d’energia 

elèctrica el sector de la part alta del poble (que compren, almenys, els carrers de Can Cosme, 

Jaume Safont, Joan de Tours, Primer de Maig, Amadeu Vives, carretera de Lourdes, carretera de 

Torrentbò, rambla Francesc Macià, veïnat de Sobirans) per tal de verificar-ne l’estat i considerar 

les possibles millores. 

En el marc d’aquests fets i d’aquests acords, preguntem: 

Quin ha estat el resultat de les converses amb la Generalitat de Catalunya per tal d’avançar en 

l’adequació del servei de subministrament elèctric en la part alta de la riera? 

 
Resposta donada per l’alcaldia, amb assistència de la Junta de Govern Local, en data 15/01/2018: 
 
Vist que el grup municipal CUP ha formulat una pregunta al Ple de l’Ajuntament de setembre 
sobre l’adequació de la línia elèctrica de la part alta d’Arenys de Munt. 
Atès que el grup ha demanat que la resposta es faci a través de l’alcaldia amb a l’assistència de la 
Junta de Govern i que es publiqui a la pàgina de transparència de l’Ajuntament. 
L’alcaldia presidència, amb l’assistència de la Junta de Govern Local, resol: 
Primer.- Informar al grup municipal CUP, en relació amb la seva pregunta, del següent: 
“No podem informar d’una resposta en concret. A finals de gener de 2017, des de l’ajuntament 
d’Arenys de Munt es van adreçar les reclamacions corresponents, demanant les causes de les 
avaries i les solucions que s’estiguessin implementant per a què no es torni a repetir al Sr. Lluís 
Ferrer, responsable de la xarxa BT NT de la Zona Maresme i Vallès Oriental, al Sr. Diego Champer, 
cap d’Endesa Distribución de Mataró i a la Sra. Isabel Buesa Gambau, directora general d’Endesa 
a Catalunya.” 
Segon.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la part interessada i al regidor de transparència per 
tal que sigui inclosa en la pàgina web de l’Ajuntament. 
  


