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ACTA NÚMERO 12/18

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint de desembre 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 Fuensanta Maria Ballester i 
Jiménez, Na Núria Paituví i Soriano, N’Àngels Castillo Campos i En Ramon Planas i Freixas, 
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, comenta que també hi ha present la Interventora 
municipal, ja que el primer punts és sobre el pressupost 2019, i parla del context en què es viu 
com a país, que no és normalitzat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1.0

Abandona la sessió la regidora Sra. Castillo, del grup PSC, i el regidor Sr. Planas, del grup PP.

A continuació, el Sr. Alcalde llegeix el manifest pactat i es fa un minut de silenci:
“A 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 presó política i exili. 
Mentre representants del poble elegits democràticament, el representant d’Òmnium Cultural, 
i el de l’Assemblea Nacional Catalana estiguin empresonats o a l’exili per complir amb el 
mandat del poble ho recordarem a l’inici de cada Ple.
El govern de l’Estat espanyol continua creuant 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 21-D a favor de la República Catalana. Exigim justícia.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=104.0

Finalitzada la lectura,  tornen a entrar a la sala la regidora Sra. Castillo i el regidor Sr. Planas.

El Sr. Alcalde, un cop fet el minut de silenci, explica que, a banda de la declaració institucional 
de suport als presos polítics que feien vaga de fam, que s’ha retirat, també s’ha retirat la 
moció del grup PSC per instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=104.0


    

     

_____

i aprovació del decret de menjadors, així com la pregunta del grup PSC sobre la instal·lació 
dels pipicans.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=199.0

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 15/11/2018.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=287.0

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

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT I LA PLANTILLA PER A 
L’ANY 2019.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, així com dona la benvinguda a la regidora Sra. Paituví, 
que s’incorpora a la sessió en aquest punt de l’ordre del dia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=336.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix, 
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Atès l'establert en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la seva redacció donada pel RD-
llei 17/2014, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General i remetre-ho al Ple de la 
Corporació, degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i 
documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

Atès que l'expedient ha de tramitar-se conforme a les disposicions contingudes en el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=199.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=287.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=336.0
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del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de Pressupostos.

Atès que el Pressupost ha d'ajustar-se a més al principi d'estabilitat pressupostària entès com 
la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els arts. 2.1 i 3.2 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica 
de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes 
Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les 
previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils la capital social de les quals 
pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.

Atès que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel 
Pressupost de l'Ajuntament i els estats de previsió de despeses i ingressos de l’empresa 
municipal GUSAM.

Atès que el projecte de Pressupost General, conté la documentació exigida per l'article 164 
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i s'ha confeccionat conforme al que es disposa en l'article 
165 a 167 del mateix text legal i el que determina l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per 
l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents 
superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament.

Atès que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al regulat en els 
articles 168 (en la seva redacció donada pel RD-llei 17/2014) i 169 del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i que l’acord correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del que es disposa en els 
article 168 i 169 del mateix text legal, en concordança amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats els qui 
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reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que podran presentar 
reclamacions únicament pels motius previstos en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de 
ser resoltes en el termini màxim d'un mes, i si en aquest termini no es presenta cap, el 
Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions.

Atès que s'han emès els preceptius informes per part de la Intervenció municipal,

La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2019 que, resumit per 
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent: 

INGRESSOS AJUNTAMENT EMPRESA TOTAL OPERACIONS CONSOLIDAT
GUSAM SA INTERNES

Capitol  I - Impostos directes 4.679.500,00 4.679.500,00 4.679.500,00 
Capitol II - Impostos indirectes 65.000,00 65.000,00 65.000,00 
Capitol III - Taxes i  altres ingressos 1.112.370,00 1.174.197,96 2.286.567,96 2.286.567,96 
Capitol IV - Transferències corrents 2.224.515,57 631.122,43 2.855.638,00 631.122,43 2.224.515,57 
Capitol V - Ingressos patrimonials 111.010,00 40.187,19 151.197,19 151.197,19 
Capitol VI - Alienació d'inversions reals - - - -
Capitol VII - Transferències de capital 230.257,61 20.000,00 250.257,61 20.000,00 230.257,61 
Capitol VIII - Actius financers 12.807,00 174.000,00 186.807,00 12.807,00 174.000,00 
Capitol IX - Passius financers 507.000,00 507.000,00 507.000,00 

Total Presssupost ingressos 8.942.460,18 2.039.507,58 10.981.967,76 663.929,43 10.318.038,33 

DESPESES AJUNTAMENT EMPRESA TOTAL OPERACIONS CONSOLIDAT
GUSAM SA INTERNES

 Capitol - I - Despeses de personal 3.033.086,81 943.926,22 3.977.013,03 3.977.013,03 
Capitol II - Despeses en béns corrents i  serveis 2.850.150,19 823.125,57 3.673.275,76 3.673.275,76 
Capitol III - Despeses financeres 45.887,25 3.396,61 49.283,86 49.283,86 
Capitol IV- Transferències corrents 982.972,19 982.972,19 631.122,43 351.849,76 
Capitol V- Fons de contingència i  altres imprevistos 45.000,00 11.431,03 56.431,03 56.431,03 
Capitol VI - Inversions reals 1.418.666,23 196.665,05 1.615.331,28 1.615.331,28 
Capitol VII - Transferencies de capital 60.000,00 60.000,00 20.000,00 40.000,00 
Capitol VIII - Actius financers 14.070,00 14.070,00 14.070,00 
Capitol IX - Passius financers 492.627,51 12.807,00 505.434,51 12.807,00 492.627,51 

Total pressupost despeses 8.942.460,18 1.991.351,48 10.933.811,66 663.929,43 10.269.882,23 
- 48.156,10 48.156,10 - 48.156,10 

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2019

D'acord amb el que disposa l'article 115.1.b) del RD. 500/90, de 20 d'abril , en la consolidació s'han d'eliminar les operacions internes com són les transferències, subvencions,
aportacions de capital o participacions en beneficis o altres d'anàloga naturalesa. L'article 117 del mateix text, detalla encara més quines operacions han d'eliminar-se en la
consolidació. En base als esmentats preceptes, es realitzen ajustaments les transaccions previstes entre les dues entitats i per l'import coincident. Pel que fa als 12.807,00 euros
que rep com a préstec GUSAM, estan al capítol 8, concessió de préstecs al Sector Públic, de l 'Ajuntament i  al  corresponent capítol 9 de Passius Financers de GUSAM.

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de l’Ajuntament 
com de l’empresa municipal GUSAM següent:
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PLANTILLA  ANY 2019 AJUNTAMENT  

  
 Places  
 
 

Grup-
Subgrup

Ocupades Vacants Total

PERSONAL FUNCIONARI  
Funcionaris d'habilitació estatal  
Subescala Secretaria     
     Secretari/ària A1 1  1
Subescala Intervenció-tresoreria     
     Interventor/a A1  1 1
Subescala Intervenció-tresoreria     
     Tresorer/a A1  1 1
Funcionaris sense habilitació estatal  
Escala d'administració general     
     Subescala tècnica A1 1 1 2
     Subescala de gestió A2 1 4 5
     Subescala administrativa C1 5 3 8
     Subescala auxiliar C2 2 3 5
     Subescala subalterna AP 4 1 5
Escala d'administració especial     
Subescala tècnica     
Tècnic superior A1  2 2
Tècnic mitjà A2 1 2 3
Subescala administrativa C1 2  2
Subescala de serveis especials     
Classe Policia local     
Sergent C1 1  1
Caporal C1 3  3
Agent C1 9 2 11
Aux. Admva C1 1  1
Classe comeses especials     

Director Ràdio Municipal A2  1 1
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PERSONAL LABORAL     
Brigada de neteja     
Oficial 1a C2 1 1 2
Oficial 2a E 2  2
Peons E 2 3 5
Brigada d'obres     
Oficial 1a C2 1 1 2
Oficial 2a E 4 1 5
Benestar social     
Treballador social A2  2 1
Treballadora familiar C2 1  2
Educador social A2  1 1
Promoció econòmica     
Agent de desenvolupament A2  1 1
Informàtica     
Tècnic informàtic A2  1 1
Serveis Tècnics     
Arquitecta A1 1  1
CÀRRECS DIRECTIUS     
Directiu local A1 1  1
CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ     
Càrrec electe amb dedicació  2  2
  46 32 78

 
PLANTILLA GUSAM  ANY 2019  

  
 
 Fixos Temporals Total

CATEGORIA  
    

   Gerent 1  1
   

Cap d’administració  1 1



    

     

_____

   
Administratiu/va (Oficial 1a)  1 1
Administratiu/va (Oficial 2a) 1 1
Cap/ Coordinador/a de servei 2 2
Oficial 1a 2 1 3
Encarregat 1 1
Oficial obrer 1 1 2

Director/a pedagògic 1 1
Mestre/a 2 1 3
Educador/a 6 3 9

Netejador/a 12 4 16
Conserge cementiri 1 1

Director/a 1 1
Cap d’estudis 1 1
Professor/a 5 5
Auxiliar administrativa 1 1

  31 19  50

Tercer.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer 
reclamacions.

Quart.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=429.0

El Sr. Alcalde explica que els regidors han tingut accés a l’expedient i en aquest tot està 
detallat; a continuació demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=429.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1030.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1104.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1974.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=3164.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=4377.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=4994.0

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5340.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez dient que no afegiran res més i cedint la paraula 
a la regidora Sra. Ballester.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5376.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5398.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5648.0

Intervenció del Sr. Alcalde, fent un incís a la intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5767.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5780.0

Intervenció del regidor Sr. Planas: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5873.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1030.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1104.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=1974.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=3164.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=4377.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=4994.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5340.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5376.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5398.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5648.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5767.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5780.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=5873.0
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Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6165.0

El Sr. Alcalde dona pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques):

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6411.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6498.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que no és un debat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6526.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6538.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6607.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit 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 Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i 
Na Núria Paituví i Soriano, dels grups ERC i CUP; i cinc vots en contra, dels regidors En Lluís 
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 PDECAT, PSC i PP.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL 
COMARCAL DEL MARESME PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES AL MUNICIPI D’ARENYS 
DE MUNT, EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ REGULADA PER L’ORDRE I 
LA RESOLUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6630.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6165.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6411.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6498.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6526.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6538.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6607.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6630.0
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La regidora Sra. de la Iglesia exposa breument el contingut del punt i llegeix, resumidament, la 
següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt la necessitat d’executar els projectes no 
estructurals, de caràcter públic i social, que es detallen a continuació: 

Nom del projecte: Campanya extraordinària d’arranjament de voreres i paviments 
d’Arenys de Munt 

Nom del projecte: Campanya de retirada de pintades i arranjament de mobiliari 
urbà d’Arenys de Munt 

 
Vist que, l’ajuntament d’Arenys de Munt expressa la necessitat de sol·licitar al Consell 
Comarcal del Maresme l’execució d’aquest/s projecte/s, en el marc del programa Treball i 
Formació, essent activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’ajuntament.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme, per a donar resposta a aquesta necessitat 
d’execució de diferents projectes al territori de la comarca, té previst sol·licitar al Servei 
d’Ocupació de Catalunya la subvenció del Programa Treball i Formació, segons l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, i per la Resolució TSF/2265/2018, 
de l’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018, adreçat a persones amb 
dificultats d’inserció laboral, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i que compleixen els requisits següents: 
▪ Línia persones aturades no perceptores PANP6 I PANP 12 (6 i/o 12 mesos) 

Persones no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni persones no perceptores 
de l’ajut del programa de requalificació professional PREPARA, preferentment més grans de 
45 anys –majors de 52 anys pels contractes de 12 mesos-, en situació DONO com a mínim 6 
mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de presentació de l’oferta d’ocupació.  
▪ Línia persones renda de garantia ciutadana PRGC 6 i PRGC 12 (6 i/o 12 mesos) 

Persones destinatàries de la renda de garantia ciutadana (RGC) o amb sol·licituds presentades 
a partir del 15 de setembre de 2017. 
▪ Línia DONA 12 (12 mesos) 

- Dones víctimes de violència de gènere o  
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- Dones en situació DONO com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors 
a la presentació de l’oferta, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni 
de l’ajut del Programa de Requalificació Professional PREPARA, preferentment més 
grans de 52 anys.  

 
Vist que l’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació d’atur 
amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les 
dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències 
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació 
professionalitzadora. 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El mateix article 
indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la transferència dels 
recursos necessaris per a exercir-los. 
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han 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. 
 
Vist que, per donar resposta a la necessitat concreta d’execució del/s projecte/s del municipi 
d’Arenys de Munt, el Consell Comarcal del Maresme té previst sol·licitar al Servei d’Ocupació 
de Catalunya la/es línia/es de subvenció del programa Treball i Formació següent/s: 
 

NOM 
LÍNIA  

Nº de 
professionals Perfil professional NOM del PROJECTE a executar al municipi 

 PANP6 3 Peó de construcció 
Campanya extraordinària d’arranjament de 
voreres i paviments d’Arenys de Munt  

 PRGC6 1 Peó de construcció 
Campanya extraordinària d’arranjament de 
voreres i paviments d’Arenys de Munt 
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 PRGC6 2 Peons de pintura 
Campanya de retirada de pintades i arranjament 
de mobiliari urbà d’Arenys de Munt 

 
Vist que, en cas de resolució favorable d’atorgament de la subvenció sol·licitada pel Consell 
Comarcal del Maresme al SOC, i per tal d’iniciar els treballs, l’ajuntament d’Arenys de Munt ha 
d’aprovar aquesta delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del 
Maresme per a l’execució del/s projecte/s mitjançant Acord plenari amb quòrum de majoria 
absoluta, en el marc de la política activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 
de setembre.  

Vist que aquest acord regula també els acords econòmics i de coordinació entre l’ajuntament 
d’Arenys de Munt i el Consell Comarcal del Maresme, pel bon funcionament en l’execució 
del/s projecte/s i la justificació del programa Treball i Formació. L’ajuntament publicarà aquest 
Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Vist que, posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme ha d’aprovar mitjançant acord 
plenari l’acceptació de la delegació parcial de competències de l’ajuntament d’Arenys de 
Munt, i publicarà, també, aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vist que la participació implica el pagament d’una bestreta del 25% del cost a pagar en el 
moment de l’inici de les contractacions i del 14,60% per cent del cost en concepte de despeses 
de gestió, aquesta despesa és restarà de la quantitat pagada en concepte de bestreta i es 
liquidarà en finalitzar les contractacions. 
 
Vist que el pressupost de participació en aquests projectes és el següent:  

 Bestreta Despesa gestió 

25% 14,60% 

1 participant 2.345,00 € 1.370,23 € 

PANP 6 / 3 participants 7.035,00 € 4.110,69 € 

PRGC 6 / 3 participants 7.035,00 € 4.110,69 € 

TOTAL 14.070,00 € 8.221,38 € 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció emesos a la proposta,
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la delegació parcial de les competències a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, per l’execució dels projectes:

NOM 
LÍNIA  

Nº de 
professionals Perfil professional NOM del PROJECTE a executar al municipi 

 PANP6 3 Peó de construcció 
Campanya extraordinària d’arranjament de 
voreres i paviments d’Arenys de Munt  

 PRGC6 1 Peó de construcció 
Campanya extraordinària d’arranjament de 
voreres i paviments d’Arenys de Munt 

 PRGC6 2 Peons de pintura 
Campanya de retirada de pintades i arranjament 
de mobiliari urbà d’Arenys de Munt 

en el marc de la política activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa Treball i Formació, i la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al programa Treball i 
Formació. 

Segon.- Assumir el compromís de fer una consignació pressupostària suficient per a l’exercici 
2019 per atendre les següents despeses: 
  

 Bestreta Despesa gestió 

25% 14,60% 

PANP 6 / 3 participants 7.035,00 € 4.110,69 € 

PRGC 6 / 3 participants 7.035,00 € 4.110,69 € 

TOTAL 14.070,00 € 8.221,38 € 
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Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic de 
l’Ajuntament la delegació parcial de competència al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.- Donar trasllat del present Acord al Consell Comarcal del Maresme, pel seu 
coneixement i efectes.” 

Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6672.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6829.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6935.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7087.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7174.0

Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia agraint els vots a favor:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7335.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7388.0

Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7442.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7480.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6672.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6829.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=6935.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7087.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7174.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7335.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7388.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7442.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7480.0
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Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7499.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant que només s’està debatent la delegació de competències 
i donant pas últim torn d’intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7517.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7542.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7556.0

Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7570.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7602.0

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

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DIVISIÓ EN FASES DEL PROJECTE DEL CENTRE 
CÍVIC/HOTEL D’ENTITATS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7624.0

La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i llegeix, 
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15/11/18, va acordar l’aprovació inicial del projecte 
executiu d’adequació i reforma de la nau industrial situada a la UA5 Can Co 1, per a ús d’hotel 
d’entitats/Centre cívic,
Actualment la nau, segons informe d’arquitecte municipal de data 4/12/18, presenta un mal 
estat de conservació sobretot en la zona dels WC (situats a l’espai que s’ha d’enderrocar) així 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7499.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7517.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7542.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7556.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7570.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7602.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7624.0
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com a la zona  d’evacuació d’aigües brutes que afecta aquesta zona (que el projecte planteja 
de renovar). I que en aquest sentit s’han rebut queixes dels veïns per les molèsties que 
produeix aquest mal estat. Les cobertes i tancaments exteriors també necessiten un 
manteniment per tal de no anar agreujant l’estat general del edifici.

Atès que per pal·liar aquest problemes, s’ha demanat a l’arquitecte redactor del projecte 
senyor Domènec Parera i Corominas la divisió del projectes en dues fases que es puguin 
executar de forma separada:

- Fase 1; per garantir el manteniment i l’estat general del edifici amb una primera 
actuació de tot el que correspon a la part de continent del edifici, és a dir: enderroc de 
la part afectada urbanísticament, treballs de sustentació del edifici, del sistema 
estructural, de l’envolvent (cobertes i façanes) i sanejament i  deixar

- Fase 2; contingut interior

Atès que l’arquitecte redactor ha entrat al registre de l’Ajuntament el projecte modificat en 
data 30/11/18 i ha estat informat favorablement en data 4/12/18,

Atès que la competència per realitzar l’aprovació correspon al Ple, ja que el cost total del 
projectes sobrepassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal 2018,

La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar, segons determina l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la divisió en dues fases del 
projecte executiu d’adequació i reforma de l’antiga nau de Can Fernando Soler per a ús 
d’Hotel d’Entitats /Centre Cívic a la zona que el Pla General vigent defineix com UA5 Can Co 1, 
redactat per l’arquitecte Domènec Parera i Coromines següent:

- FASE 1: 306.286,53€ que amb l’aplicació del IVA són 370.606,71€ i comprèn  enderroc 
de la part afectada urbanísticament, treballs de sustentació del edifici, del sistema 
estructural, de l’envolvent (cobertes i façanes) i sanejament.

- FASE 2: 685.440,31€ que amb l’aplicació del IVA són 829.382,77€ i compren el 
contingut de l’interior.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al BOP, al tauler electrònic i al web municipal per a 
que els interessats puguin presentar al·legacions o suggeriments al mateix en el termini de 
trenta dies.”
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Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7658.0

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/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7830.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7998.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8237.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8340.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8613.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8744.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8816.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8922.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit 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 Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i 
Na Núria Paituví i Soriano, dels grups ERC i CUP; una abstenció, de la regidora Na Àngels 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7658.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=7998.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8237.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8340.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8613.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8744.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8816.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8922.0
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Castillo i Campos, del grup PSC; i quatre vots en contra, dels regidors En Lluís Campasol i 
Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Freixas, 
dels grups PDECAT i PP.

5.- PROPOSTA DE DONAR EL NOM D’ENRIC CAMÓN AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8980.0

La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i llegeix, 
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:

“L’Aula de Formació d’Adults d’Arenys de Munt té més de 25 anys d’antiguitat. Durant 
aquests anys s’ha conegut amb el nom d’Aula Cultural.

L’any 2015 l’Aula de Formació d’Adults va ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya com a Centre de Formació d’Adults  d’Arenys de Munt, essent 
des d’aleshores un dels Centres adscrits a la Generalitat, amb codi 08074860.

Atès que la Comissió del Nomenclàtor d’Arenys de Munt, en reunió mantinguda el dia 3 de 
novembre de 2016 i segons consta en acta, va acordar per majoria absoluta posar el nom 
d’ENRIC CAMÓN al Centre, com a homenatge a la persona que va crear l’Aula Cultural ja fa 25 
anys.

Considerant que la Generalitat de Catalunya requereix que perquè es pugui efectuar el canvi 
de nom de CFA Arenys de Munt a CFA Enric Camón es fa necessari un acord del Ple Municipal.

Vista la proposta de la regidora de Cultura, Ensenyament i Festes,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar la proposta efectuada per la Comissió del Nomenclàtor de donar a l’Aula 
Cultural el nom de Centre de Formació d’Adults Enric Camón.

Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Centres Públics, 
mitjançant correu administratiu, que efectuï el canvi de nom proposat de manera que el CFA 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8980.0
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Arenys de Munt amb codi de centre 08074860, passi a nomenar-se a partir d’ara CFA Enric 
Camón.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8999.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9085.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9109.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9177.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9193.0

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

En aquest punt, el Sr. Alcalde fa intervenció trametent, en nom propi, del Govern i de tot el 
Consistori, el condol a la família i als amics de Pemi Valls, així com fa esment defunció Sr. Magí 
Borrell:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9213.0

6.- MOCIÓ DEL GRUP PSC PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS 
TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS.

Punt retirat en la Junta de Portaveus.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=8999.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9085.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9109.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9177.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9193.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9213.0
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PART DE CONTROL

7.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS ERC, PDECAT I CUP SOBRE EL BLOQUEIG 
JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS EN VAGA 
DE FAM.

Punt retirat en la Junta de Portaveus.

8.- MOCIÓ DEL GRUP CUP PEL FOMENT DE LA SOBIRANIA I LA SOSTENIBILITAT 
ENERGÈTICA DE LA VILA D’ARENYS DE MUNT.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9322.0

La regidora Sra. Núria Paituví llegeix la moció següent:

“Un dels principals reptes de l’actuació municipal el trobem en el camp de la sobirania i la 
sostenibilitat energètica.

Vivim en un model econòmic que allunya la ciutadania de la presa de decisions sobre un dels 
elements bàsics que afecta i condiciona les nostres vides quotidianes: l'energia.

L'energia, vector que satisfà les necessitats més indispensables, ha esdevingut un recurs 
mercantilitzat i el seu accés no es basa en criteris d’equitat i justícia social i ambiental sinó en 
criteris lucratius, d'acord amb els interessos de les grans empreses energètiques que 
conformen l'oligopoli energètic espanyol.

Hem d’entendre la sobirania energètica com el dret de la ciutadania, les comunitats i els 
pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte la generació, distribució i consum 
d’energia. En el terreny municipal, considerem que una de les actuacions de més urgència és 
la minimització de la petjada ecològica de la vila d’Arenys de Munt.

Amb el constant augment de les emissions de CO₂ ja fa anys que es posa de manifest la 
necessitat de regular i promoure l’eficiència energètica dels edificis, independentment de la 
seva situació, titularitat, ús, nivell de protecció i estat de conservació.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9322.0
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Les males pràctiques constructives de les últimes dècades –que obviaven l’aïllament tèrmic i 
no estaven dissenyats per aprofitar els recursos naturals– , l’adopció de criteris que redueixin 
l'impacte ambiental i l’abús dels preus que imposen les grans empreses subministradores –
una de les principals causes de la pobresa energètica– són motius de prou pes com per 
prendre mesures enfocades a redirigir el consum energètic cap a un model sostenible i 
accessible per a tothom.

Hem de fomentar la sensibilització de la societat per aplicar mesures restrictives al 
malbaratament energètic i hem de lluitar per aconseguir un consum energètic nul.

L’aplicació de polítiques energètiques municipals que incentivin l’autogestió dels recursos 
energètics és una de les bases per acabar amb la pobresa energètica, la mercantilització i 
l’exhauriment dels recursos naturals.

És per això que és fonamental un control municipal del consum energètic dels edificis públics 
per vetllar per un correcte aprofitament dels recursos.

Actualment, el marc normatiu nacional i internacional que regula les mesures per a assolir 
l’eficiència energètica és molt extens, independentment de les qüestions referents al 
reconeixement de la legalitat legítima del marc dels Països Catalans, coincidim en el fet de 
promocionar qualsevol mesura que fomenti la penalització del consum desmesurat i el 
foment de la conscienciació energètica.

Hem de ser valents en l’adopció de mesures des del municipi per a la lluita contra el canvi 
climàtic i per erradicar la pobresa energètica.

Malgrat que les exigències als edificis de nova planta són prou raonables i severes, la major 
part de la producció d'energia segueix depenent de la relació consum i demanda energètica 
del parc d’edificis existents.

És per això, que valorem que una auditoria energètica és l'eina necessària per a assentar una 
base informativa que permeti extreure dades que serveixin per a tenir una radiografia del 
consum actual dels edificis municipals.
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Aquest anàlisis ha de ser el punt de partida per a definir les actuacions necessàries per a la 
reducció del consum energètic i la potencialització de les energies renovables.

La certificació energètica del parc d'edificis municipals existents, a més a més de ser 
obligatòria, permet configurar una idea de l'estat de consum dels nostres edificis.
Es tracta d'una mesura d'autocontrol i autoanàlisi. Sense aquesta informació empírica resulta
impossible tenir una idea del funcionament energètic dels edificis i, per tant, reduir el seu 
consum.

és per això que proposem un seguit de mesures per tal que Arenys de Munt promocioni i 
fomenti la conscienciació del consum energètic nul i per a què s’iniciï un procés d'auditoria 
energètica que aporti tota la informació necessària per avançar en aquest aspecte.

És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar l’elaboració de la certificació d’eficiència energètica dels edificis existents de 
titularitat pública municipal, independentment de la seva obligatorietat, antiguitat i nivell de 
protecció arquitectònica, de l'estat de conservació i de l’ús. L’etiqueta de la qualificació 
energètica, una vegada es tingui, es mostrarà en cada un dels edificis en un lloc visible, 
preferiblement als accessos.

Segon.- Posteriorment, es realitzarà una auditoria energètica, basada en la informació de les 
certificacions energètiques dutes a terme i descrites al punt 1, per tal de tenir una valoració 
global del comportament energètic de tots els edificis municipals sense excepció. Aquesta 
informació es penjarà al portal web de l’Ajuntament i serà de fàcil accés públic per a tots els 
veïns d’Arenys de Munt.

Tercer.- Elaborar un pla d’acció que permeti conèixer les mesures òptimes a adoptar per tal 
de reduir el consum energètic del parc d'edificis públics auditats. Aquest pla d’acció inclourà 
una valoració econòmica de les intervencions per a les rehabilitacions energètiques a dur a 
terme, així com un estudi d’amortització i una planificació de les intervencions a realitzar.

Quart.- Adoptar el Manual de bones pràctiques per a la millora de l’eficiència energètica dels 
edificis municipals de la Diputació de Barcelona–document annex a aquesta moció- . Aquest 
manual serà d’aplicació tant per a edificis de nova construcció com per a edificis existents.
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Cinquè.- Crear, per poder dur a terme els acords 1, 2 i 3 d’aquesta moció, les aplicacions 
pressupostàries necessàries.”

Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9346.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Abandona la sessió la regidora Sra. Castillo.

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9812.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9862.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9967.0

Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10096.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10108.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze 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 Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i 
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i Na 
Núria Paituví i Soriano, dels grups ERC, PDECAT i CUP;  i un vot en contra, del regidor En 
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9346.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9812.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9862.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=9967.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10096.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10108.0
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9.- DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10134.0

“En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dona 
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 264 a la 311, ambdues incloses, 
des del 9/11/18 al 16/12/18:
 
- Resolucions en matèria d’economia: 15
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
- Resolucions en matèria de personal: 9
- Resolucions en matèria de contractació: 15
- Resolucions en matèria de representació legal: 2
- Resolucions en matèria d’urbanisme: 3

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/11/18 al 16/12/18, en matèria de:

- Seguretat: 7
- Medi ambient: 1
- Sanitat (Cementiri): 1
- Urbanisme: 1
- Contractes menors: 24
- Espai Públic: 2”

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Castillo.

PRECS I PREGUNTES

10.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES SOLUCIONIN ELS PROBLEMES DE LES SORTIDES 
D’EMERGÈNCIES DE LA SALA MUNICIPAL.

El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el prec següent:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10134.0
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“Hem pogut comprovar com les sortides d'emergències de la Sala Municipal es trobem en 
bastant mal estat, amb dificultats per obrir-se i amb les obertures antipànic que no funcionen, 
tant la porta del lateral de la Sala, com les dues portes que hi ha darrere de l’escenari.
Atès la gran utilització que es fa de la Sala Municipal per actes públics creiem que les sortides 
d’emergència haurien d’estar en perfecte estat per prevenir possibles incidents, molt més quan 
es tracta del principal edifici públic d’Arenys de Munt:
L’Ajuntament i quan a d’altres edificis que utilitzen les entitats se’ls hi està requerint que 
compleixin amb les mesures de seguretat. El Consistori ha de ser el primer a donar exemple per 
després poder fer requeriments a les entitats.
És per això que els hi demanem:

- Que es faci una actuació urgent per solucionar les sortides d’emergències de la Sala 
Municipal i, conseqüentment amb els requeriments que s’està fent als edificis 
d’entitats d’Arenys de Munt, no es realitzin actes a la Sala fins que estiguin resoltes 
aquestes incidències.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10218.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10285.0

11.- PREC DEL GRUP CUP PER SUBSTITUIR ELS EMBORNALS QUE RECULLEN L’AIGUA DE LES 
TEULADES DE LES VORERES NOVES DE LA RIERA.

La regidora Sra. Núria Paituví formula el prec següent:
“El 16 de setembre es va inaugurà la urbanització de la Rbla. Sant Martí i just dos mesos 
després els embornals de les voreres, que recullen l’aigua dels baixants de les teulades de les 
cases, ja estaven embussats. Ho vàrem poder comprovar quan, amb la pluja del 18 de 
novembre, tota l’aigua passava per sobre de les voreres inaugurades.
També considerem que aquest sistema d’embornals no és eficient, ja que necessita un 
manteniment continuat i complex, que obliga a aixecar les reixes per netejar-los, amb els 
costos que implica. Sent conscients d’aquesta problemàtica, que també es pateix a les voreres 
remodelades anteriorment, s’hauria pogut millorar aquest sistema per recollir l’aigua de les 
teulades, ja que qualsevol millora posterior implicarà un cost addicional per l’Ajuntament.
És en aquest sentit que els hi volem proposar:

- Que aquests embornals siguin substituïts per uns adaptadors de les canals que les 
connectin directament a la canalització de la Riera.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10362.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10218.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10285.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10362.0
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Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10423.0

12.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ S’IL·LUMININ ELS PASSOS DE VIANANTS DEL POBLE.

La regidora Sra. Núria Paituví formula el prec següent:
“Hem pogut detectar que els passos de vianants del poble no estan gaire il·luminats, fet que 
comporta importants riscos pels vianants, ja que els vehicles, de nit, poden tenir dificultats per 
detectar-los quan estan travessant algun carrer o la carretera.
És que, per millorar la seguretat dels vianants en aquests passos, els hi demanem:

- Que s’il·lumini molt més els passos de vianants dels carrers del poble i dels que hi ha a 
la carretera.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10503.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10542.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE QUINES ACCIONS S’HAN REALITZAT PER EVITAR 
NOVES AVARIES DE LA XARXA ELÈCTRICA A ARENYS DE MUNT.

El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“El diumenge 18 de novembre de 2018 es va produir una nova fallada en la xarxa elèctrica que 
subministra electricitat a una zona important del poble.
Aquesta fallada va durar aproximadament unes 6-7 hores, amb les repercussions econòmiques 
i inconvenients personals i familiars que van patir molts veïns d’Arenys de Munt.
També, cap al maig-juny de 2018, un altre fallada de subministrament a la xarxa elèctrica va 
passar en un dissabte entre les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda.
Aquestes fallades s’estan repetint en el temps i comporten inconvenients a les famílies i 
comerços, amb perjudicis pels aliments que es tenen en neveres o congeladors i, ara, també, a 
l’hivern, amb problemes en les calefaccions.
Aquest tipus d'avaries no semblen errors puntuals, ni obeeixen a situacions atmosfèriques 
extremes, ni a col·lapses per pujades de consum. S'assembla més a un problema de manca de 
manteniment de la xarxa o precarietat de la mateixa.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10423.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10503.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10542.0
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Seria interessant que des del Govern s'interessessin pels motius d'aquestes avaries i que fossin 
denunciades als organismes competents, ja que el preu que paguem els usuaris i veïns 
d’Arenys de Munt, per l'energia és més que suficient per no haver de patir les conseqüències 
d'aquest mal servei. Al mateix temps, no podem oblidar que les companyies elèctriques han 
aconseguit uns gran beneficis econòmics i que durant el període de crisi, mentre la població 
patíem les conseqüències econòmiques, elles han disparat a l’alça els seus guanys.
És per aquest motiu que els hi volem preguntar:

- Si han detectats els motius pels quals s’han produït aquestes fallades a la xarxa de 
subministrament elèctric.

- I quines gestions han fet perquè no es tornin a produir i si entre aquestes gestions s’ha 
denunciat a la companyia elèctrica davant dels organismes públics competents que 
vetllen per garantir la qualitat del subministrament elèctric.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10580.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10684.0

14.- PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES REACTIVI DE NOU I DIFONGUI EL NÚMERO DE 
TELÈFON RADARS.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Quan va néixer el projecte RADARS una de les condicions més importants va ser la 
comunicació entre els usuaris i Serveis Socials a davant de qualsevol necessitat. És per això que 
es va crear un número de telèfon exclusiu el qual està posat als documents i totes les 
enganxines/imans que s’entreguen als usuaris i comerços col·laboradors. 
Fins l’octubre de 2017 aquest telèfon funcionava. 
Aquest número de telèfon era atès de dilluns a divendres en horari de matí a Serveis Socials. 
Alhora en aquesta mateixa enganxina o iman hi figura un altre número de telèfon mòbil que 
en cas d’emergència o en horari de tardes estava connectat amb la nostra policia local. 
Sorprenentment ens han comunicat fa temps, els mateixos usuaris i d’altres col·laboradors, 
que el telèfon de matí no és atès mai. 
De fet, en el Consell de Benestar Social celebrat el passat dia 22 de novembre ni tan sols el 
regidor/Alcalde sabia de la seva existència, de manera que deduint manca d’interès en el seu 
departament i de compromís a davant d’un projecte que deixarà de tenir credibilitat si no 
estan activades totes les seves eines per cobrir necessitats pel qual es va crear. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10580.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10684.0
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Volem demanar que es posi de nou en actiu aquest número de telèfon en horaris de matí tots 
els dies de la setmana i es difongui per tal de donar tranquil·litat als seus usuaris.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10808.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=10913.0

15.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EN QUINA DATA EXACTA DEL 2019 ES FARÀ LA 
PRIMERA ACCIÓ PER TENIR HABITATGE ASSEQUIBLE.

Intervenció de la regidora Sra. Castillo en relació resposta Sr. Alcalde punt anterior: 
 http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11052.0

Intervenció del Sr. Alcalde.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11064.0

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Tant vostès com nosaltres som coneixedors de la mancança d’habitatge social o assequible al 
nostre municipi. Aquest és un tema que els hem requerit en ocasions i sembla que ara per fi 
s’adonen de l’extremada necessitat al nostre municipi. 
Nosaltres no volem teoritzar ni confiar en retòriques. Volem compromís real reflectit en dates i 
recursos. 
Per això preguntem: A quina data exacta licitaran o faran la primera acció per començar 
realment un projecte de poble on tothom pugui viure dignament?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11091.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11132.0

16.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINS PROJECTES D’IGUALTAT DE GÈNERE S’HAN 
INTRODUÏT NOUS EN EL PRESSUPOST 2019 I PERQUÈ NO S’AUGMENTA LA PARTIDA.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Sovint es commemoren dates relacionades amb la lluita per la igualtat de les dones i el 
Govern aprofita per fer proclames i declarar públicament que cal continuar lluitant. 
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Entenem que s’ha de ser coherent amb allò que es diu i portar-ho a la pràctica, a més creiem 
que vostès tenen l’obligació. 
Per això preguntem quins nous, i remarquem, nous projectes relacionats amb la igualtat han 
pressupostat de cara al 2019 i quins recursos han posat ja que tot i haver-los demanat que 
dobléssim el pressupost de l’any 2018 veiem que vostès el mantenen en 3.500€.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11183.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11221.0

17.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE PERQUÈ ENCARA NO S’HAN INSTAL·LAT ELS DOS 
PIPICANS COMPRATS D’ANY PASSAT. 

Intervenció del Sr. Alcalde recordant que aquest punt s’ha retirat per part del PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11443.0

18.- PREC DEL GRUP PP SOBRE MANTENIMENT I NETEJA DE LES ZONES D’ACCÉS A LA C-61 I 
LA RIERA PER A VIANANTS (RAMPES I ESCALES) DE LA PART BAIXA DE LA RIERA.

El regidor Sr. Planas formula el prec següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci una actuació, amb caràcter urgent 
i permanent, de neteja de les zones d’accés (rampes i escales) a la C-61 i riera per part dels 
vianants, donat que aquests accessos es troben en un estat de brutícia lamentable, i plens de 
sorra, fet que provoca esllavissades per part dels usuaris i usuàries d’aquests. 
PREC: Demanem que es faci una actuació urgent i permanent, de neteja de les zones d’accés 
(rampes i escales) a la C-61 i riera per part dels vianants.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11473.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11513.0

19.- PREC DEL GRUP PP SOBRE LA MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ DEL PRIMER ACCÉS ZONA 
INDUSTRIAL (CARRER PLA DE CADELLANS).

El regidor Sr. Planas formula el prec següent:
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El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci una actuació d’arranjament i 
millora de la il·luminació de la primera zona d’accés a la zona industrial (carrer Pla de 
Cadellans), donat el trànsit existent en aquest punt i la manca de condicions lumíniques 
existents. 
PREC: Demanem que es faci una actuació d’arranjament i millora de la il·luminació de la 
primera zona d’accés a la zona industrial (carrer Pla de Cadellans) amb caràcter preferent.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11571.0

Intervenció del regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11609.0

20.- PREC DEL GRUP PDECAT PER MILLORAR EL PIPICÀ DE CAN JALPÍ.

El regidor Sr.  Campasol  formula el prec següent:
“L'espai públic és un lloc de convivència i per compartir i, per tant, cal dotar-lo dels elements 
necessaris perquè això sigui possible. Un de molt important són les àrees destinades a l'esbarjo 
dels gossos.
S’ha d’apostar per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per 
aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne 
una tinença responsable i cívica, l'Ajuntament hauria de contribuir amb serveis específics, com 
ara espais on aquestes mascotes puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.
Les àrees d'esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre ells i, perquè no, 
entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que comparteixen el seu amor per aquests 
animals. Un espai, en definitiva, còmode i agradable per a tots els usuaris.
Justament el pipicà que hi ha al parc de Can Jalpí, per les seves dimensions i per la confluència 
d’usuaris, creiem que té tota una sèrie de mancances que caldria resoldre. Possiblement 
algunes d’aquestes mesures, podrien ser d’igual aplicació en altres pipicans del municipi. Tot 
seguit, les enumerem i transmetem en ordre de prioritat segons ens han fet arribar els usuaris:
Posar-hi una font. N’hi ha d’especials dissenyades perquè els gossos puguin beure sense 
dificultats.
Posar llums, ja que en horari de tardor o hivern, de seguida és fosc.
Tenir un pla de desinfecció i manteniment regular, posant especial atenció en eliminar les 
males olors així com en desinfectar amb productes completament innocus que tinguin 
propietats bactericides, fungicides i viricides.
Posar una doble porta d’entrada per garantir la seguretat i evitar possibles fugides.
Tenir bancs en condicions i arbres per donar-hi ombra.”
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11668.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11775.0

21.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE L’AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

El regidor Sr. Tarrés  formula la pregunta següent:
“Atès que en el Ple ordinari de 15/03/2018 el Sr. Alcalde ens va comunicar que l’1 d’abril 
d’aquest any començaria l’auditoria de protecció de dades, obligatori per l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. Fet que des del nostre grup municipal estem advertint des del Ple 
extraordinari de 26/11/2015. 
Atès que en el mateix Ple ordinari de 15/03/2018 el Sr. Alcalde es va comprometre a compartir 
amb l’oposició aquest informe d’auditoria un cop finalitzat i vist que, a dia d’avui, encara no 
hem rebut l’informe d’auditoria de protecció de dades. 
Preguntem a l’equip de govern en quin punt es troba actualment l’informe d’auditoria de 
protecció de dades i quan està previst que en puguem disposar.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11871.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=11906.0

22.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE ELS PARCS INFANTILS ACCESSIBLES.

El regidor Sr. Tarrés formula la pregunta següent:
“El 14/06/2016 el nostre grup municipal vam presentar una moció per uns parcs infantils 
accessibles. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament.
Entre els acords, hi havia elaborar un reglament de parcs infantils accessibles per a persones 
amb discapacitat i adaptar progressivament els parcs infantils del municipi, amb el compromís 
de tenir, com a mínim, un parc infantil adaptat en el termini de dos anys.
Atès que han passat dos anys des de l’aprovació de la moció i no tenim coneixement que 
existeixi el reglament, ni cap parc infantil accessible. Preguntem a l’equip de govern:
Perquè no hi ha cap parc infantil accessible a Arenys de Munt?
I si està previst que hi hagi una aplicació pressupostària pel pressupost del 2019, en aquest 
sentit.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12007.0
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Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12052.0

23.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE L’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DEL ZIAM.

El regidor Sr. Campasol  formula la pregunta següent:
“En el ple d’abril de 2017, vàrem fer un prec per tal que es millorés l’estat en què es trobava la 
plaça del Ziam, ja que els veïns ens van fer arribar unes fotografies en la que es podia apreciar 
com els arbres estaven malmeten les voreres.
No veiem que s’hi hagi fet cap actuació, fins i tot ara, veiem com no s’ha fet la poda i la plaça 
continua molt deixada. 
Els preguntem si tenen intenció de fer-hi alguna actuació?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12095.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12122.0

24.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12161.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12190.0

Intervenció del Sr. Alcalde, respecte intervenció regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12330.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12385.0

Intervenció del Sr. Alcalde, respecte intervenció del regidor Sr. Campasol: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12543.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12604.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12052.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12095.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12122.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12161.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12190.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12330.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12385.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12543.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12604.0


    

     

_____

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12726.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12817.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12891.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12941.0

Intervenció del Sr. Alcalde, respecte intervenció del regidor Sr. Campasol i donant per 
finalitzat el Ple:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188662e68430167a6a63f3d04e4?startAt=12986.0

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 trenta-set minuts, de la qual cosa, jo, el secretari, 
CERTIFICO.
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