ACTA NÚMERO 7/2020
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i quaranta-tres minuts del dia trenta de
juliol de dos mil vint, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les
tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria
Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat
Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i
Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i
el Sr. Abel Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez
Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde diu que el Ple es retarda per problemes tècnics de la vídeo acta, dona la
benvinguda a tothom i diu que el Ple és telemàtic i que es llegirà una DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL presentada pel grup ERC i que s’ha consensuat amb els grups JUNTS i CUP, i
que s’ha acordat la seva inclusió en Junta de Portaveus.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1.0

La regidora Sr. Vila llegeix el text següent:
“El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a la
presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més que forma
part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei estableix que és l’Audiència
provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació del reglament penitenciari, en aquest
cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir efectes
sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en considerar-se
competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De fet, l’Audiència de
Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i enviantlos els recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i
Joaquim Forn.
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau atorgat per
les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret Penal i del Dret
Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un Tribunal Suprem que

_____

contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre directament el règim
atorgat a les preses i presos polítics.
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar venjança
contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic, patriarcal, que persegueix
ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament, representants institucionals, i que
vulnera els seus drets fonamentals de forma insistent. Resolucions que demostren la
voluntat de venjança contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com la resta
de preses i presos polítics, que de forma successiva han vist vulnerats els seus drets, patint
unes investigacions judicials i policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de treballar, des
de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es pugui fer sentir
sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem, novament, en
expressar el suport a totes les persones que estan patint la repressió a casa nostra. Ens
reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en el nostre dret de lluitar per esdevenir
un estat independent de l’estat espanyol. I reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que
pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que
no s’ajusti a la democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem
Per tots els motius exposats anteriorment, declarem:
Primer.- Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 100.2
emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del parlament Carme Forcadell
el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està efectuant el Tribunal
Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i presos polítics, que
comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes competents i una greu
restricció dels seus drets i llibertats fonamentals.
Segon.- Donem suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes elles, de
manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es faci efectiu el
retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos i preses polítiques.
Tercer.- Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressem el
compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre de
forma pacífica.
_____

Quart.- Reivindiquem, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals.
Cinquè.- Demanem fer arribar aquesta declaració a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència
del Govern espanyol.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=34.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=296.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC, dient que el seu grup no
s’adhereix a la declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=315.0

PART DISPOSITIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 18/06/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=326.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

_____

“En data 23 de gener de 2020 el Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar el
Pressupost Municipal per a l’exercici 2020, el qual està integrat, entre altres documents, per
les corresponents Bases d’Execució.
En data 22/06/2020 per part dels grups JUNTS, PCS i CUP es va presentar escrit en el qual
exposava possibles incidències en l’abonament de dietes als regidors sense dedicació
exclusiva o parcial, al considerar-les no ajustades a l’art. 48 de les Bases del pressupost.
Des d’alcaldia es va resoldre una providència en data 17 de juliol, adreçada a Secretaria i
Intervenció, per emetre un informe en el qual s’especifica com s’haurien d’haver abonat les
dietes del regidors que no tenen dedicació total o parcial a l’Ajuntament d’Arenys des del
començament del mandat municipal.
Vist l’informe conjunt emès al respecte per la secretària i la Intervenció en data 17/07/2020,
i vista la resposta aprovada per l’Alcaldia, assistit per la Junta de Govern Local, en data 21 de
juliol de 2020.
Atès que cal portar a terme modificacions en les BEP i les actuacions que se’n derivin per a
regularitzar els abonaments de dietes no ajustades a l’art. 48 de les Bases del pressupost,
d’acord amb les informes emesos per Secretaria i Intervenció.
Vist que hi ha regidors de govern que s’han implicat en treballar per fer avançar àmbits tan
importants com la transparència, acció social i la comunicació, havent de fer renúncies a la
seva activitat personal o professional.
Considerant que les modificacions que es proposen s’ajusten a la normativa aplicable en
cada cas, i en concret als articles 75. 75 bis i 75 ter de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, modificada per llei 27/2013, de 30 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que fixa els criteris per a l’establiment
d’uns límits màxims a les quantitats que poden percebre els membres de les corporacions
locals per tots els conceptes retributius i assistències, en funció del nombre d’habitants del
municipi.
Considerant que en l’actualitat són vigents els topalls màxims establerts pel Reial Decret llei
2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, en el qual es van fixar els següents límits:

_____

Habitants

Referència en euros

5.001 a 10.000.

48.833,61 per regidor amb dedicació exclusiva

Considerant que el número màxim de regidors amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament en
virtut del tram de població és 3, però és possible, sempre que no s’arribi al màxim econòmic,
que es puguin establir dedicacions parcials.
Vist l’informe favorable de Secretaria número 32/2020.
Vist el que disposa l’art. 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les hisendes Locals (TRLHL), segons el qual l’aprovació del
Pressupost amb les corresponents Bases d’Execució i, per tant, la seva modificació,
correspon al Ple amb aplicació del procediment establert en l’art. 169 de l’esmentat cos
normatiu.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Modificar els apartats 3 i 7 de l’article 48 de les Bases d’Execució del Pressupost,
d’acord amb el detall següent:
Article 48è.- Dotació econòmica per als Grups Polítics Municipals i dietes per assistència a
òrgans col·legiats
Apartat 3.
Es modifica l’import de la següent dieta:
Assistència a la Junta de Govern Local

250,00 €

Apartat 7.
Es modifica de manera que queda redactat de la següent manera:
“S’estableixen com a càrrecs amb dedicació a l‘Ajuntament el següent nombre i amb les
següents retribucions:
a) Dedicació exclusiva:

_____

-

l’Alcalde-President, amb dedicació exclusiva i amb dret a percebre una retribució
bruta anual de 42.452,24 euros.
el 1r Tinent d’alcalde, amb dedicació exclusiva i amb dret a percebre una retribució
bruta anual de 33.961,79 euros.

b) Dedicació parcial:
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 45 % (15,75 hores setmanals) i amb
dret a percebre una retribució bruta anual de 17.861,48 euros.
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 40 % (14 hores setmanals) i amb dret a
percebre una retribució bruta anual de 15.876,87 euros.
Les retribucions s’abonaran en 14 pagues, 12 mensualitats i 2 de forma extraordinària en els
mesos de juny i desembre, a no ser que l’interessat sol·liciti de forma expressa un règim de
pagament diferent.
Així mateix, les citades retribucions es veuran incrementades en el mateix percentatge que
experimentin les retribucions del personal al servei del sector públic, que si s’escau
s’estableixin.
D’acord amb la normativa vigent, no podrà percebre cap altre import per l‘assistència a
òrgans col·legiats“.
Segon.- Donar publicitat de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al
públic durant un termini de 15 dies d’acord amb l’art. 169 del TRLHL, transcorregut el qual
l’acord esdevindrà definitiu.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=348.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=445.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=462.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=874.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1057.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1692.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1700.0

Intervenció del Sr. Alcalde comentant el que s’ha dit i obrint el segon torn d’intervencions
(rèpliques):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1705.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=1987.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2167.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2284.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2348.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2371.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2380.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2486.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2591.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup
ERC i regidor no adscrit; i sis vots en contra dels regidors i regidores Sr. Lluís Campasol i
Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández,
Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i CUP.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut amb l’ajut del pdf
d’un Power Point que comparteix i, tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la Proposta de modificació de crèdits signada per l’Alcaldia en data 22 de juliol de
2020 així com la Memòria d’Alcaldia que obra a l’expedient, en la que es posa de manifest la
necessitat de dur a terme una modificació de crèdits amb suplements i crèdits
extraordinaris, per un total de 4.143.807,47 euros, per atendre despeses que es consideren
inajornables de caràcter no discrecional i no estaven previstes al Pressupost inicialment
aprovat o ho estaven amb import insuficient.
Vist que l’aprovació de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris correspon al Ple de la
corporació d’acord amb l’article 177.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el Capítol 1r del Títol VI de la L.39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i
els articles 21 i 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Vist l’informe de control financer 8/2020 emès per la Intervenció en data 22 de juliol, així
com les observacions en ell formulades.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 10/2020, per un import total de
4.143.807,47 euros, segons el següent detall:

_____

SUPLEMENT DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS
910 491 62600 APARELLS DE TRANSMISSIONS RÀDIO MUNICIPAL
510 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL DISAM
620 311 22106 MATERIAL SANITARI- EPIS COViD19
110 920 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -COORDINACIÓ110 163 10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - DIRECTIU BRIGADA110 163 10101 ALTRES REMUNERACIONS -DIRECTIU BRIGADA110 151 12000 SOUS DEL GRUP A1-SERVEIS TÈCNICS110 170 12000 SOUS DEL GRUP A1 -MEDI AMBIENT110 920 12000 SOUS DEL GRUP A1 - ADM. GRAL. 110 931 12000 SOUS DEL GRUP A1 -INTERVENCIÓ110 934 12000 SOUS DEL GRUP A1 -TRESORERIA110 151 12001 SOUS DEL GRUP A2-SERVEIS TÈCNICS110 165 12001 SOUS DEL GRUP A2 -SERVEIS TÈCNICS (ENGINYER)110 241 12001 SOUS DEL GRUP A2 -PROMOCIÓ ECON.110 330 12001 SOUS DEL GRUP A2 -CULTURA110 491 12001 SOUS DEL GRUP A2 -RÀDIO110 920 12001 SOUS DEL GRUP A2 - ADM. GRAL. 110 922 12001 SOUS DEL GRUP A2 - RRHH 110 931 12001 SOUS DEL GRUP A2 -INTERVENCIÓ110 2319 12001 SOUS DEL GRUP A2-JOVENTUT110 130 12003 SOUS DEL GRUP C1 -POLICIA110 151 12003 SOUS DEL GRUP C1-SERVEIS TÈCNICS110 320 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ADM. EDUCACIÓ110 330 12003 SOUS DEL GRUP C1 -CULTURA110 340 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ESPORTS110 920 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ADM. GENERAL110 931 12003 SOUS DEL GRUP C1 -INTERVENCIÓ110 430 12004 SOUS DEL GRUP C2 -COMERÇ I TURISME110 920 12004 SOUS DEL GRUP C2 - ADM. GENERAL110 925 12004 SOUS DEL GRUP C2 -ATENCIÓ CIUTADANS110 931 12004 SOUS DEL GRUP C2 -INTERVENCIÓ110 231 12005 SOU GRUP E -ASSIST. SOCIAL110 323 12005 SOUS DEL GRUP E -FUNCIONAMENT ESCOLES110 925 12005 SOUS DEL GRUP E -ATENCIÓ ALS CIUTADANS110 9231 12005 SOUS DEL GRUP E -PADRÓ110 130 12006 TRIENNIS -POLÍCIA110 151 12006 TRIENNIS -SERVEIS TÈCNICS110 165 12006 TRIENNIS -SEREIS TÈCNICS (ENG.)110 170 12006 TRIENNIS -MEDI AMBIENT110 231 12006 TRIENNIS -ASSIST. SOCIAL110 241 12006 TRIENNIS -PROMOCIÓ ECON.110 320 12006 TRIENNIS -ADM EDUCACIÓ110 323 12006 TRIENNIS - FUNCIONAMENT ESCOLES110 330 12006 TRIENNIS -CULTURA110 340 12006 TRIENNIS -ESPORTS110 430 12006 TRIENNIS -COMERÇ I TURISME110 491 12006 TRIENNIS - RÀDIO 110 920 12006 TRIENNIS -ADM. GENERAL110 922 12006 TRIENNIS -RRHH110 925 12006 TRIENNIS -ATENCIÓ CIUTADANS110 931 12006 TRIENNIS -INTERVENCIÓ110 934 12006 TRIENNIS -TRESORERIA110 2319 12006 TRIENNIS -JOVENTUT110 9231 12006 TRIENNIS -PADRÓ110 130 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -POLÍCIA110 151 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ-SERVEIS TÈCNICS110 165 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)110 170 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -MEDI AMBIENT110 231 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ASSIST. SOCIAL110 241 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -PROMOCIÓ ECON.110 320 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ADM. EDUCACIÓ110 323 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -FUNCIONAMENT ESCOLES110 330 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -CULTURA110 340 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ESPORTS110 430 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -COMERÇ I TURISME110 491 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -RÀDIO110 920 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ADM. GENERAL110 922 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -RRHH-

_____

846,59 €
14.364,25 €
6.022,50 €
2.409,50 €
462,54 €
284,42 €
462,54 €
462,54 €
925,09 €
462,54 €
925,09 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
399,95 €
4.804,73 €
600,59 €
600,59 €
300,30 €
300,30 €
600,59 €
600,59 €
249,93 €
499,85 €
249,93 €
249,93 €
228,75 €
457,50 €
228,75 €
228,75 €
862,86 €
191,68 €
14,52 €
26,70 €
33,77 €
72,58 €
40,70 €
129,32 €
146,42 €
69,87 €
29,90 €
14,52 €
275,85 €
18,46 €
79,47 €
146,22 €
114,28 €
14,52 €
61,92 €
2.316,34 €
766,49 €
183,39 €
212,64 €
89,76 €
183,39 €
291,90 €
179,51 €
358,59 €
145,95 €
127,22 €
183,39 €
1.264,04 €
183,39 €

_____

110 925 12100
110 931 12100
110 934 12100
110 2319 12100
110 9231 12100
110 130 12101
110 151 12101
110 165 12101
110 170 12101
110 231 12101
110 241 12101
110 320 12101
110 323 12101
110 330 12101
110 340 12101
110 430 12101
110 491 12101
110 920 12101
110 922 12101
110 925 12101
110 931 12101
110 934 12101
110 2319 12101
110 9231 12101
110 151 12103
110 931 12103
110 151 13000
110 163 13000
110 170 13000
110 231 13000
110 430 13000
110 920 13000
110 1532 13000
110 163 13001
110 920 13001
110 231 13002
110 163 13003
110 920 14300
110 920 15000
110 130 15100
110 920 15100
110 130 16000
110 151 16000
110 163 16000
110 165 16000
110 170 16000
110 231 16000
110 241 16000
110 320 16000
110 323 16000
110 330 16000
110 340 16000
110 430 16000
110 491 16000
110 920 16000
110 922 16000
110 925 16000
110 931 16000
110 934 16000
110 1532 16000
110 2319 16000
110 9231 16000
110 151 16001
110 163 16001
110 170 16001
110 231 16001
110 430 16001
110 920 16001
110 920 16002
110 920 16003
BAIXA CRÈDITS
910 491 63600
530 231 22799
730 432 22799
710 929 50000

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ATENCIÓ CIUTADANSCOMPLEMENT DE DESTINACIÓ -INTERVENCIÓCOMPLEMENT DE DESTINACIÓ -TRESORERIACOMPLEMENT DE DESTINACIÓ -JOVENTUTCOMPLEMENT DE DESTINACIÓ -PADRÓCOMPLEMENT ESPECÍFIC -POLÍCIACOMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS TÈCNICSCOMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)COMPLEMENT ESPECÍFIC -MEDI AMBIENTCOMPLEMENT ESPECÍFIC -ASSIST. SOCIALCOMPLEMENT ESPECÍFIC -PROMOCIÓ ECON.COMPLEMENT ESPECÍFIC -ADM. EDUCACIÓCOMPLEMENT ESPECÍFIC -FUNCIONAMENT ESCOLESCOMPLEMENT ESPECÍFIC -CULTURACOMPLEMENT ESPECÍFIC -ESPORTSCOMPLEMENT ESPECÍFIC -COMERÇ I TURISMECOMPLEMENT ESPECÍFIC -RÀDIOCOMPLEMENT ESPECÍFIC -ADM. GENERALCOMPLEMENT ESPECÍFIC -RRHHCOMPLEMENT ESPECÍFIC -ATENCIÓ CIUTADANSCOMPLEMENT ESPECÍFIC -INTERVENCIÓCOMPLEMENT ESPECÍFIC -TRESORERIACOMPLEMENT ESPECÍFIC-JOVENTUTCOMPLEMENT ESPECÍFIC -PADRÓALTRES COMPLEMENTS -PERLLONGACIÓ, COORDINACIÓALTRES COMPLEMENTS -COORDINACIÓ INTERVENCIÓRETRIBUCIONS BÀSIQUES - URBANISME
RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BRIGADA NETEJARETRIBUCIONS BÀSIQUES -CONSERGE MEDI AMBIENTRETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR SOCIALRETRIBUCIONS BÀSIQUES -COMERÇ I TURISMERETRIBUCIONS BÀSIQUES.-ADM. GENERAL INF.RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BRIGADA VIES PÚBLIQUESHORES EXTRAORDINÀRIES -BRIGADAHORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL LABORAL
ALTRES REMUNERACIONS -SOCIALALTRES COMPLEMENTS -BRIGADAALTRE PERSONAL
PRODUCTIVITAT -SUBSTITUCIONSGRATIFICACIONS -BOSSA HORES POLICIAGRATIFICACIONS FUNCIONARIS
SEGURETAT SOCIAL.-POLÍCIASEGURETAT SOCIAL -SERVEIS TÈCNICS
SEGURETAT SOCIAL -DIRECTIU BRIGADASEGURETAT SOCIAL -SERVEIS TÈCNICS (ENG.)SEGURETAT SOCIAL -MEDI AMBIENTSEGURETAT SOCIAL -ASSIST. SOCIALSEGURETAT SOCIAL -PROMOCIÓ ECON.SEGURETAT SOCIAL -ADM. EDUCACIÓSEGURETAT SOCIAL -FUNCIONAMENT ESCOLESSEGURETAT SOCIAL -CULTURASEGURETAT SOCIAL -ESPORTSSEGURETAT SOCIAL -COMERÇ I TURISMESEGURETAT SOCIAL -RÀDIOSEGURETAT SOCIAL -ADM. GENERAL-.
SEGURETAT SOCIAL -RRHHSEGURETAT SOCIAL -ATENCIÓ CIUTADÀSEGURETAT SOCIAL -INTERVENCIÓSEGURETAT SOCIAL -TRESORERIASEGURETAT SOCIAL -BRIGADA VIES PÚBLIQUES
SEGURETAT SOCIAL -JOVENTUTSEGURETAT SOCIAL -PADRÓSEGURETAT SOCIAL -URBANISME
SEGURETAT SOCIAL -BRIGADA NETEJASEGURETAT SOCIAL - CONSERGE MEDI AMBIENT SEGURETAT SOCIAL -BENESTAR SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL -COMERÇ I TURISMESEGURETAT SOCIAL -COORDINACIÓSEGURETAT SOCIAL - ADM. GENERAL INF.SEGURETAT SOCIAL PLANS OCUPACIÓ

216,98 €
893,71 €
455,75 €
183,39 €
89,76 €
7.066,63 €
1.277,47 €
373,20 €
446,10 €
201,72 €
255,82 €
299,96 €
502,97 €
626,05 €
233,75 €
190,39 €
173,80 €
2.138,11 €
173,97 €
515,15 €
1.339,44 €
1.119,72 €
173,80 €
367,72 €
109,79 €
121,96 €
579,15 €
6.024,70 €
149,74 €
3.087,47 €
904,96 €
892,99 €
4.944,75 €
672,00 €
50,40 €
121,96 €
167,17 €
783,91 €
72,80 €
1.561,89 €
336,00 €
4.515,17 €
1.109,62 €
224,09 €
291,32 €
344,40 €
166,20 €
273,52 €
369,94 €
380,79 €
549,39 €
224,96 €
179,23 €
231,50 €
1.831,05 €
232,73 €
387,08 €
1.227,71 €
784,45 €
1.483,43 €
231,50 €
224,44 €
173,75 €
1.807,41 €
44,92 €
926,24 €
271,49 €
783,89 €
267,90 €
234,20 €

ADQUISICIÓ ACTIUS RÀDIO MUNICIPAL
SERVEI DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE
SERVEI DE TRENET TURÍSTIC D'ARENYS DE MUNT
FONS DE CONTINGÈNCIA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012
109.927,11 €

8.733,34 €
10.000,00 €
2.500,00 €
88.693,77 €
109.927,11 €

SUPLEMENT DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS
310 1532 61900 INVERSIONS A LA VÍA PÚBLICA
330 165 62300 INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC
340 920 62300 MAQUINES I INSTAL.LACIONS DIVERSES
120 920 62500 MOBILIARI PER DEPÈNDÈNCIES MUNICIPALS
310 1533 62500 MOBILIARI URBÀ
320 1621 62500 COMPRA DE CONTENIDORS I BÚJOLS
920 920 62600 MATERIAL INFORMATIC INVENTARIABLE
920 920 62601 MATERIAL INFORMÀTIC - PROJECTE XARXA LORA
210 231 63200 REFORMA EDIFICI ESPLAI DE JUBILATS
610 342 63200 INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
820 920 63200 OBRA REHABILITACIO CENTRE CÍVIC - IRC 220 150 77001 SUBVENCIONS A ENTITATS URBANÍSTIQUES
520 231 48001 APORTACIÓ RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI -G62269097310 1531 21000 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES
620 164 21000 MANTENIMENT CEMENTIRI
310 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
910 492 22799 CONTRACTACIO DE SERVEIS DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
140 130 22104 VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL
110 920 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - COORDINACIÓ
110 920 16001 SEGURETAT SOCIAL - COORDINACIÓ
710
11 91312 PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553
710
11 91110 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)
710
11 91316 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2014710
11 91314 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015710
11 91317 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2017710
11 91318 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2018ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

24.000,00 €
345.904,00 €
6.221,92 €
250,00 €
4.632,05 €
4.706,90 €
2.972,00 €
900,00 €
99.750,04 €
82.100,97 €
73.000,00 €
29.830,06 €
85.000,00 €
5.000,00 €
29.207,80 €
2.500,00 €
4.000,00 €
4.500,00 €
9.639,52 €
3.373,83 €
140.437,67 €
612.350,57 €
176.673,18 €
228.718,29 €
277.665,67 €
212.959,29 €

2.466.293,76 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
220 151 60000 EXPROPIACIONS URBANITZACIÓ COLLSACREU
220 151 22604 DESPESES D'INSCRIPCIÓ PROJECTE REPARCEL.LACIO COLLSACREU
QUOTES URBANISTIQUES
220
39611 QUOTES D'URBANITZACIO COLLSACREU

276.901,00 €
21.000,00 €

297.901,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
810 321 63201 INVERSIONS A LES ESCOLES
820 920 63201 OBRA REHABILITACIO CENTRE CÍVIC (Fase 2C)
120 922 85090 AMPLIACIÓ DE CAPITAL A GUSAM
230 1521 62200 ADQUISICIÓ D'HABITATGE SOCIAL
340 161 63300 DIPOSIT LA CREUETA
120 920 63202 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS
210 151 64000 MODIFICACIÓ PLA GENERAL_REDACCIÓ PROJECTE ROALS
210 151 22699 QUOTES D'URBANITZACIÓ PARCEL.LA DE CAN SAGRERA
520 231 78000 APORTACIÓ RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI -G62269097- (OBRA RAMPA)
310 1531 61900 INVERSIÓ PER CANVI UBICACIÓ PIPI-CAN
320 1621 22700 TREBALLS TECNICS RECOLLIDA ESCOMBRARIES
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

297.901,00 €
297.901,00 €

58.920,03 €
310.358,08 €
600.000,00 €
80.000,00 €
40.000,00 €
63.260,11 €
25.300,00 €
44.900,00 €
23.447,38 €
15.000,00 €
8.500,00 €

1.269.685,60 €

_____

2.466.293,76 €
2.466.293,76 €

1.269.685,60 €
1.269.685,60 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=2608.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=3509.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=3573.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=3976.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4206.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4544.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4658.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4762.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4845.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
_____

i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, CUP i regidor no adscrit; i cinc abstencions dels regidors i
regidores Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge,
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, dels grups JUNTS i PSC.
Incís de la Secretària municipal preguntant què vota el grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4880.0

Intervenció del Sr. Alcalde repetint el resultat de la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4885.0

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 11/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i, tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que existeixen en aquest Ajuntament factures i altres despeses pendents d’aprovació i
pagament, corresponents a exercicis anteriors al 2020, per la realització d'obres, prestació
de serveis i subministraments o altres conceptes.
Atès que les mateixes hauran de ser aprovades mitjançant expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits amb la finalitat d'aplicar al pressupost de l'exercici corrent les
esmentades despeses, però que amb caràcter previ es fa necessari realitzar una modificació
del pressupost municipal, a aprovar pel Ple, per tal de donar cabuda a les mateixes dins del
pressupost actualment vigent.
Vista la Proposta de modificació de crèdits signada per l’Alcaldia en data 23 de juliol de 2020,
així com la memòria d’Alcaldia que obra a l’expedient, segons la quan les despeses a imputar
al pressupost es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no estaven previstes al
Pressupost inicialment aprovat, i per tal de garantir una correcta execució del pressupost
municipal.
Vist l’informe de control financer 11/2020 emès per la Intervenció en data 23 de juliol de
2020, el qual conclou favorable.

_____

Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 11/2020, per un import total de
250.990,73 euros, segons el següent detall:
SUPLEMENT CRÈDITS
ALTA
INGRÉS
210 150 22706 CONTRACTACIÓ ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS
140 133 22799 SERVEI DE GRUA
330 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC
920 920 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS
310 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
910 491 22706 MANTENIMENT I MODERNITZACIÓ PÀGINA WEB
910 491 22799 CONTRACTACIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ
910 492 22602 DESPESES DE COMERCIALITZACIO PUBLICITAT RÀDIO ARENYS DE MUNT
630 311 22700 CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI
520 231 21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN
810 320 22609 ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ
810 323 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO
810 326 22606 CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT EN EL LLEURE
340 920 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES
120 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES
610 341 22609 DESPESES PER ACTES ESPORTIUS
610 341 22699 NIT DE L'ESPORT
610 342 21200 MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
330 320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES
820 330 22699 DRETS D'AUTOR
820 3321 22699 ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA I ALTRES DESPESES
130 920 22201 COMUNICACIONS POSTALS
810 323 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS D'EDUCACIÓ
130 920 22799 ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC
330 920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS
320 1621 22799 RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA, VOLUMINOSOS, OLI
320 1623 22799 TRACTAMENT DE RESIDUS
510 231 22798 SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR SOCIAL
510 231 22799 ÀPATS EN COMPANYIA
810 326 44900 GESTIÓ DE L'AULA DE FORMACIÓ
120 920 46500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL MARESME-FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL
810 323 44900 APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL
340 920 44900 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS
320 1622 44900 GESTIÓ DEIXALLERIA
320 1622 44901 TRASPAS D'APORTACIONS MUNICIPALS PER GESTIÓ DEIXALLERIA

169,40
3.131,61
9.722,04
228,98
1.694,00
1.749,66
1.597,20
834,90
556,60
623,22
1.185,80
189,49
174,24
1.352,78
238,90
549,34
208,35
2.110,24
1.905,61
248,45
208,00
355,75
124,84
2.964,50
11.152,65
14.645,41
76.942,62
940,55
706,12
131,36
8.444,16
32.942,79
70.000,00
936,26
2.024,91

250.990,73

_____

FINANÇAMENT
720
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

INGRÉS
250.990,73
250.990,73

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=4897.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5160.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5173.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5218.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5293.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5337.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5340.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE DEROGACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER
A L’EXERCICI 2021.
_____

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i, tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
L’article 15.1 determina que, a excepció dels supòsits previstos a l’article 59.1 de la Llei, les
entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les
corresponent ordenances fiscals reguladores d’aquests.
Així mateix, l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, la derogació proposada obeeix a l’adopció de mesures per amortir
l’aturada econòmica derivada per la pandèmia en el sector de la restauració i mercat no
sedentari, tal i com estableix la providència de l’alcaldia que integra l’expedient.
Per tot l’exposat, vista la providència de l’Alcaldia, la proposta del Regidor d’economia, els
informes de la Tresoreria i Secretaria municipal, la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
_____

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, la derogació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, que seran vigents a partir de l’1 de gener
de 2021:
OOFF 14.- TAXA PEL SERVEI DE MERCAT
Es suprimeix la totalitat del contingut establert en l’ordenança fiscal número 14, pel que queda
derogada la mateixa.
OOFF 17.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL
Es suprimeix l’apartat a) de la tarifa primera de l’annex 1 de la taxa 17, de forma que es deroga la
taxa per ocupació dels terrenys d’ús públic amb taules i cadires i renumera el contingut del present
annex 1 per adaptar-lo a la present modificació. La resta d’annexos no es veuen alterats.
El redactat queda de la següent manera:
ANNEX 1
TAXA PER OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB APARELLS I ALTRES ELEMENTS AMB
FINALITAT LUCRATIVA.
La quantia de la taxa serà la fixa en la següent tarifa:
Tarifa primera. Aparell de venda automàtica i altres similars
Euros / mes
o fracció
4,8089

Euros / any
57,7068

a) Aparells de venda automàtica o similars, per cada m2

Tarifa segona. Caixers automàtics i altres similar
Euros / any
172,07
a) Caixers automàtics d’entitats bancàries o comercials susceptibles
d'utilització des de la via pública, per cada unitat

_____

Quan la sol·licitud d’ocupació sigui per un termini superior a un any o indefinit, el període impositiu
coincideix amb l'any natural i l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any. No obstant això, en
cas d’alta o baixa de l’ocupació, la taxa es prorratejarà per trimestres naturals.
Les tarifes del present Annex han estat aprovades per acord del Ple de data 9 de novembre de 2010 i
regiran a partir de l’1 de gener de 2011, fins la seva modificació o derogació expressa. La darrera
modificació de text pel que fa al meritament del tribut, ha estat aprovada pel Ple de 17/10/2013 amb
efectes a partir de l’1 de gener de 2014. La darrera modificació de les tarifes, ha estat aprovada pel
Ple de 31/10/2016 amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017.
La darrera modificació de les tarifes, ha estat aprovada pel Ple de 30/07/2020 amb efectes a partir de
l’1 de gener de 2021.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals derogades, durant el termini
de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap més
tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2021, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5349.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5661.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5693.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5787.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5893.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5925.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5929.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL GUSAM SA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i, tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“La societat de Capital íntegrament públic, Gestió Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt,
societat anònima, en acrònim GUSAM SA, es va constituir en escriptura pública atorgada
davant del Notari d’Arenys de Mar, Sr. Miquel Benet Mancho amb número protocol 71, de
data 20-1-2003. En data 7/07/2003 es va modificar l’Escriptura de constitució davant el
Notari d’Arenys de Mar, Sr. Joaquim Almagro Anaya, amb número de protocol 585, 7-72003.
En data 24/02/2020 el Consell d’Administració de GUSAM ha pres l’acord de remetre a
aquest Ajuntament una proposta de modificació de l’article 11 dels estatuts reguladors
d’aquesta societat municipal de capital íntegrament públic per tal de variar la forma
d’elecció dels membres.
S’ha tramitat l’expedient 1080/2020, el qual ha estat informat per Secretaria i Intervenció,
_____

L’expedient va ser retirat del Ple de 18/06/2020 i es va proposar una nova modificació dels
membres del Consell, que va ser aprovada pel Consell d’Administració de la Societat en data
2/07/2020.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 11 dels estatuts de la societat
municipal de capital íntegrament públic de l'Ajuntament d’Arenys de Munt, Gestió
Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt, societat anònima (GUSAM SA), següent:
“ 11.1. El Consell d´Administració estarà composat per 10 ( deu) consellers/eres.
Els/Les conseller/es es designaran i nomenaran pel Ple com segueix:
- 4 (quatre) consellers/es seran proposats/des i designats pel govern.
- Els/Les 6 ( sis ) membres restants s’escolliran com segueix:
. Cada grup municipal que conformen l’oposició, a l´inici de cada legislatura, proposaran i
designaran 1 (un/a) membre per cada grup municipal.
. La resta dels/les membres, i fins arribar als 10 (deu), s´escolliran mitjançant un procés
participatiu que es farà a l´inici de cada mandat d´entre els/les convilatans/es del poble, que
per la seva capacitat i rellevància puguin aportar coneixements i experiència de vàlua per a
l’empresa.
11.2. Els/Les consellers/es nomenats/des tant pels/les membres del govern com els/les de
l’oposició no necessàriament hauran de tenir el càrrec de regidor/a i/o ser membre del Ple
municipal.
Art. 12. Els/Les membres del Consell d´Administració hauran de ser nomenats/des en un
termini màxim de 60 dies transcorregut el primer ple de cada mandat.
La durada del càrrec de tots els/les membres del Consell coincidirà amb l´inici i finalització de
cada mandat, independentment del moment del seu nomenament, i en tot cas seran
designats/des per un termini màxim de quatre anys.
En tot cas, els/les consellers/es sortints tindran la condició de conseller/a en funcions fins a
que no es nomenin els/les nous/ves membres i prenguin possessió del càrrec.
El càrrec de Conseller/a cessarà en el moment en que siguin nomenats/des els/les nous/ves
membres del Consell, llevat dels supòsits especials contemplats en el propis Estatuts.
_____

Els/Les Consellers que siguin regidors/es de l´Ajuntament d´Arenys de Munt, cessaran quan
perdin la condició de regidor/a durant el mandat. El mateix grup municipal del/la regidor/a
cessat/da, bé sigui del govern, bé sigui de l’oposició, haurà de proposar i nomenar un/a
nou/va membre en un termini màxim de 60 dies.”
Segon.- Exposar la modificació al Públic, per termini de trenta dies,
mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i a la web de la societat, a efectes de presentació d’al·legacions
i/o suggeriments.
Tercer.- Considerar definitivament aprovada la modificació, elevant aquests acords a
definitius, en el supòsit que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant
el termini d'exposició pública, procedint a la publicació íntegra dels estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP), tauler d'anuncis de l'Ajuntament i web de la
societat, inserint una referència de la publicació al BOP al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=5949.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6227.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6236.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6282.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6332.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6401.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6406.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE
COMPTÈNCIES DE LA DEIXALLERIA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6412.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el 29 d’agost de 2012 es va signar un conveni regulador de la delegació de
competències per a la gestió de la deixalleria entre els municipis d’Arenys de Mar, Sant Iscle
de Vallalta i Arenys de Munt, el qual tenia una durada de tres anys.
Atès que el 10/09/15 es va acordar pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt acceptar una
pròrroga de la delegació de competències per tres anys més, segons acords dels Plens de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar de data de 23 de juliol de 2015 i de l’Ajuntament de Sant Iscle
de 27 de juliol de 2015.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de data 25 de juliol de 2018, va acceptar
la delegació de competències per un any més segons acord dels plens de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de data 28 de juny de 2018 i de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de
data 7 de maig de 2018.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de data 11 de juliol de 2019, va acceptar
la delegació de competències per un any més segons acord dels plens de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de data 25/04/19 i de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data
1/07/19.

_____

Atès que la Comissió de seguiment de la deixalleria formada pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, de data 11 de novembre de 2019, ha aprovat la previsió del
pressupost anual del servei de la deixalleria presentat per GUSAM, de 126.613,47 €.
Atès que el Ple d’Arenys de Mar de data 28/05/2020 i el Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, de data 22/06/2020, han acordat fer la pròrroga de la delegació de competències
per una any.
Examinats els informes de Secretaria núm. 20/2020, de data 20/07/2020 i el d’Intervenció
núm. 9/2020, de data 21/07/2020.
En base a l’anterior, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Acceptar la pròrroga per un any de la delegació de competències de la deixalleria
situada al Torrent d’en Puig s/n d’Arenys de Munt feta pels Plens dels Ajuntaments d’Arenys
de Mar en data 28/05/2020 i de Sant Iscle de Vallalta en data 22/06/2020, amb efectes 30
d’agost de 2020, amb un pressupost del servei de la deixalleria per l’any de la pròrroga de
126.613,47 €.
Segon.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Arenys de Mar, Sant Iscle de Vallalta i
l’empresa GUSAM SA.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6438.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6528.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6534.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6575.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6608.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6708.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6720.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6755.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ
PROPI DE LA DEIXALLERIA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6776.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut i, tot
seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que l’ajuntament d’Arenys de Mar i l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta van acordar
en Ple delegar la competència de gestió de la deixalleria a l’ajuntament d’Arenys de Munt,
en data 16-05-12 /29-05-12 respectivament, en les condicions que van quedar recollides en
el Contracte-programa de delegació de competència per a la gestió de la deixalleria entre els
ajuntaments d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta.
Vist que el Ple de l’Ajuntament va acordar realitzar un encàrrec de gestió del servei a
l’empresa GUSAM SA (Societat de capital íntegrament públic de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt), que es va formalitzar mitjançant un contracte programa el 29/08/12.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, de data 6/9/2018, va acordar aprovar la modificació de
l’encàrrec de gestió de la deixalleria acordada per la Comissió de seguiment de data
_____

7/11/2017, del punt 4 de l’annex de les condicions tècniques, establint una plantilla de 3
persones a jornada complerta.
Atès que la Comissió de seguiment de la deixalleria formada pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, de data 11 de novembre de 2019, aprova la previsió del
pressupost anual del servei de la deixalleria presentat per GUSAM, de 126.613,47 €.
Atès que en data 9 de desembre de 2019 el Consell d’Administració de GUSAM en reunió
aprova el pressupost elaborat pel servei de gestió de la deixalleria municipal pe l’any 2020,
havent estat aprovats per part de la Comissió de seguiment pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Sant Iscle i d’Arenys de Munt, i s’ha demostrat que aquesta gestió és eficaç.
Atès que el Ple d’Arenys de Mar de data 28/5/2020 i el Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, de data 22/6/2020, presenten acords de plens amb consignació pressupostària per
fer front a l’ampliació de la despesa.
Examinat l’informe de Secretaria núm. 33/2020, de data 23/07/2020 i els informes
d’Intervenció números 12/2020 de data 24/07/2020, de control financer i 68/2020, de data
24/07/2020, de fiscalització prèvia limitada.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de la deixalleria acordada per la
Comissió de seguiment de la mateixa i pel Consell d’Administració de GUSAM.
Segon.- Aprovar l’addenda del contracte programa per la qual es regeix aquest encàrrec,
segons el model que s’annexa.
Tercer.- Aprovar que la dotació pressupostària a transferir a GUSAM SA, a partir de la
modificació, serà de 126.613,47 euros anuals.
Quart.- Autoritzar i comprometre una despesa de 126.613,47 euros segons el següent detall,
tot condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent:
Any
2020
2020
_____

Aplicació
320 1622 44900 -GESTIÓ DEIXALLERIA
320 1622 44901 - TRASPAS D'APORT.MPALS

Nºmesos
4
4

Import
14.590,22 €
27.614,27 €

2021
2021

PER GESTIÓ DEIXALLERIA
320 1622 44900 -GESTIÓ DEIXALLERIA
320 1622 44901 - TRASPAS D'APORT.MPALS
PER GESTIÓ DEIXALLERIA

8
8
TOTAL

29.180,43 €
55.228,55 €
126.613,47 €

Cinquè.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la societat GUSAM
SA i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Sisè.- Facultar el senyor alcalde per la signatura de l’addenda del contracte programa.
Setè.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació de l’acceptació de la pròrroga de
la delegació de competències del servei de deixalleria.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6792.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6939.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=6947.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7055.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7103.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7162.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7166.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’EDIFICI DE LA
COOPERATIVA D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7179.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut i llegeix la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el solar entre mitgeres situat a Rambla Riera i Penya núm. 55 i C/ Olivera, núm. 30
amb referencia cadastral 1864808DG6016S0001IP, actualment en molt mal estat i sense ús,
va ser cedit per l’Ajuntament d’Arenys de Munt a l’empresa pública GUSAM.
Vist que l’empresa GUSAM i l’ajuntament necessiten un edifici d’oficines per poder unificar
aquells serveis que actualment estan en edificis molt precaris, on hi ha plantes superiors
tancades per existència d’aluminosi (com seria l’edifici situat al Rial de Can Bellsolell, 5 ) i/o
en edificis de lloguer, afectat per sistema viari i amb insuficiència d’espai per a poder dur les
tasques al servei del ciutadà amb totes les garanties, com l’edifici situat al C/ Sant Pau, 3.
Vist que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, mitjançant decret núm. 2085, de 8 de
març de 2018, de la Presidència es va concedir el recurs tècnic consistent en la redacció de
plans, projectes i informes per a la realització de la actuació “Redacció del Projecte executiu
de l’Edifici Cooperativa d’Arenys de Munt”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i que per decret núm. 13363, de 4 de
desembre de 2018, del vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat s’aprovà l’expedient de contractació, així com el Plec de clàusules
administratives i el Plec de prescripcions tècniques. I va ADJUDICAR de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat celebrada l’11 de
març de 2019, la contractació del servei per a la Redacció del Projecte executiu de l’Edifici
Cooperativa d’Arenys de Munt a l’empresa GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP, amb NIF B4949704.

_____

Vist que en data 23-07-2020, núm. registre: 4111/2020, s’entra per registre per part de la
Diputació de Barcelona el projecte executiu de l’Edifici Cooperativa d’Arenys de Munt
redactat per l’empresa GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP, per un total de 918.906,48€.
Vist que el mes de octubre de 2019 es lliura a l’ajuntament el projecte d’enderroc de l’edifici
preexistent degut al mal estat per si l’ajuntament creia oportú iniciar les obres d’enderroc i a
més el document d’avantprojecte general per tal de validar-lo i poder prosseguir amb la
redacció del projecte executiu. El qual es va validar.
Vist que en el moment de rebre la subvenció l’ajuntament va demanar un programa
funcional polivalent apte per a la situació de departaments i serveis amb un alta afluència de
vilatans, per tant que fos accessible per a tothom, a més de tenir en compte els objectius de
desenvolupament sostenible.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 24 de juliol de 2020.
Vist el que determina l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitat i serveis dels Ens locals de
Catalunya sobre el procediment d’aprovació de projectes d’obres.
Atès que la competència correspon al Ple en funció de la quantia del projecte.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’Edifici Cooperativa d’Arenys de Munt
redactat per l’empresa GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP, per un total de de 918.906,48€,
ja que el mateix garanteix totes les exigències bàsiques del Codi Tècnic Edificació, en relació
amb els requisits bàsics de la LOE, així com també dona resposta la resta de normativa
sectorial que li és d’aplicació.
També es comprova que compleix la normativa del PGOM d’Arenys de Munt i amb tots els
requisits que marca la Llei 3/2007 de l’obra pública, en quan a la documentació presentada i
per a la correcte execució.
Segon.- Exposar al Públic el projecte, per termini de trenta dies, mitjançant anuncis a
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web de la
societat, a efectes de presentació d’al·legacions i/o suggeriments.”

_____

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7195.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7348.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7356.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7438.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7612.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7670.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7681.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7715.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE SERVEIS SOCIALS AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7734.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, exposa breument el contingut del conveni i
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
_____

“Vist que s’està tramitant l’expedient per la signatura del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament d’Arenys de Munt en matèria de serveis
socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei
d’informació i atenció a les dones per l’any 2020.
Atès que el Consell Comarcal del Maresme és titular de la competència dels serveis socials
bàsics d’aquells municipis de menys de vint mil habitants de la comarca, d’acord l’article
31.2 de la llei 12/2007 de serveis socials, aprovada pel Parlament de Catalunya l’11
d’octubre de 2007,
Atès que l’any 1989 el Consell Comarcal del Maresme va signar el 1er. Conveni de
col·laboració amb l’ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, per l’establiment i
consolidació a la comarca del Maresme dels serveis socials d’atenció primària, actualment
dits serveis socials bàsics.
Atès que entre els anys 1989 i 1995, el Consell Comarcal i els ajuntaments de menys de
20.000 habitants, van signar els primers convenis de cooperació per fer efectiva
l’establiment, la consolidació i el finançament dels equips d’atenció primària, que han donat
cobertura fins ara a l’estructura i funcionament de l’àrea bàsica.
Atès que és volen actualitzar les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Maresme (en endavant CCM) i els ajuntaments per a la programació, coordinació, gestió,
finançament i prestació de serveis, programes i accions que es presten a l’Àrea de Benestar
Social i Atenció a les Persones del CCM, que consten a les fitxes annexes d’aquest conveni i
segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el Contracte Programa quadriennal
que el CCM signa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant
DTASF) i en el Contracte Programa quadriennal signat amb l’Institut Català de les Dones (en
endavant ICD).
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, a part de la titularitat dels serveis socials bàsics i
d’acord l’article 32.d) de la Llei 12/2007 de serveis socials, d’11 d’octubre, també pot
promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social
especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur
àmbit territorial, es considera la conveniència de formalitzar la col·laboració en aquest
mateix conveni, de totes les prestacions i serveis que formen part de la Cartera de Serveis

_____

Socials aprovada pel Parlament de Catalunya segons decret 142/2010 d’11 d’octubre de
2010, i que a la nostra ABSS actualment són els següent:
1. PRESTACIONS DE SERVEIS:
- Serveis Socials Bàsics:
. Equip Bàsic d’Atenció social
. Servei de suport a l’equip bàsic en atenció a la dependència
. Servei d’Ajuda a domicili (Social i Dependència)
. Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
. Servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills
i filles.
. Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social
. Servei de centre obert
. Programa diürn preventiu de risc social
- Serveis especialitzats:
. Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
. Servei d’Integració Familiar en família Extensa (SIFE)
. Servei de Transport Adaptat i/o Assistit.
2. PRESTACIONS ECONÒMIQUES:
- Ajuts d’urgència social
- Ajuts per subministraments
Atès que s’ha emès informe per part del Servei d’Acció Social, en data 16 de juliol de 2020.
Atès que correspon a l’ens local aprovar les clàusules dels convenis en què intervé o
participa, d’acord amb el que preveu l’article 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, i que
la competència és del Ple en raó de la matèria.
Atès que aquesta competència va ser delegades a la Junta de Govern Local pel Ple de
25/06/2019, però vist que es considera adient avocar per aquest cas la competència ja que
aquest conveni té incidència sobre una delegació de competències aprovada anteriorment
pel Ple de data 15/03/2018, Exp. 54/2018, la qual s’ha de resoldre.

_____

Vist que la delegació de competències així com la seva finalització requereixen d’una majoria
qualificada d’acord amb l’art. 114.3 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.
Examinats els informes de Secretaria núm. 30 de data 20/07/2020 i l’informe d’Intervenció
núm. 64/2020 de fiscalització limitada prèvia de data 20/07/2020 i el 10/2020 de control
financer de data 21/07/2020,
La Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Avocar la competència per a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament d’Arenys de Munt en matèria de serveis
socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei
d’informació i atenció a les dones per l’any 2020.
Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’ajuntament d’Arenys de Munt en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de
benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones per l’any
2020, que forma part de l’expedient a tots els efectes.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 20.415,25 € en favor del Consell Comarcal del
Maresme amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 231 22796 (Conveni Consell Comarcal)
que inclou:
1.1 Equip Bàsic Atenció Social (EBAS)
ES/TS (tècnic): 4.306,83
Administratiu addicional municipi: 6.766,44
Administratiu addicional ABSS: 1.473,59

12.546,86

1.6 Servei de Suport en dependència

4.000,92

4.1 Servei de Transport adaptat

3.867,47

Quart.- Deixar sense efecte el Conveni de Delegació de competències al Consell Comarcal del
Maresme per a la prestació del servei de suport en dependència a l’ajuntament d’Arenys de
Munt, aprovat per Ple de data 15/03/2020, així com l’addenda econòmica de la despesa de
8.001,84 € aprovada pel Ple en data 19 de desembre de 2019 per a l’any 2020.
_____

Cinquè.- Cancel·lar la despesa autoritzada i compromesa de 8.001,84 € amb càrrec a
l’aplicació 510 231 22798 derivada de l’aprovació de l’addenda econòmica del Conveni de
Delegació de competències al Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar el senyor alcalde per signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Maresme i l’ajuntament d’Arenys de Munt en matèria de serveis socials,
igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i
atenció a les dones per l’any 2020
Setè.- Donar publicitat del present acord al BOP i al Tauler d’edictes electrònics per un
termini d’un mes des de la seva signatura.
Vuitè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme, al Servei d’Acció
Social.”
Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7750.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7945.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7954.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=7983.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8165.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8189.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8205.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8261.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8273.0

La regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, exposa breument el seu contingut i, tot seguit,
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Personals:
“Vist que el Ple de data 6 de febrer de 2007 va aprovar l’establiment del servei municipal
públic de l’escola bressol, sobre la base de la memòria justificativa, del projecte
d’establiment i del projecte de reglament del servei redactats per la comissió especial.
Vist que l’establiment d’aquest servei responia a la delegació de competències als municipis
en matèria d’escolarització d’infants de 0 a 3 anys efectuada per la Generalitat de Catalunya,
vinculada a una subvenció que atorgava un valor econòmic a cada plaça ocupada per un
total 1.800,00 euros per alumne, que posteriorment va passar a ser de 875,00 euros per
alumne (a partir de l’any 2007) i l’any 2012 va ser la Diputació de Barcelona qui va passar a
garantir la suficiència financera d’aquest servei, amb una aportació anual inferior. La gestió
del servei es preveia mitjançant concessió administrativa.
Atès que el Ple de data 14 de juny de 2012 va aprovar la modificació del Projecte, Memòria i
Reglament del servei d’escola bressol municipal, entre altres motius, per poder prestar el
servei en qualsevol de les modalitats directes previstes legalment (article 3 del Projecte de
Servei) i amb una aportació màxima de l’Ajuntament de 76.147,63 €/anuals.

_____

Atès que des de la modificació del Projecte de Servei, el juny de 2012, s’han anat adaptant
els pressupostos anuals del servei a la realitat, produint-se canvis importants en l’apartat 4
(resum de l’estudi econòmic i financer).
Atès que les variacions en l’estudi econòmic del servei han vingut donades pels motius
següents, que queden recollits també a la memòria econòmica que forma part de
l’expedient i on es pot veure la repercussió econòmica de la proposta plantejada:
1.- En els darrers anys els sous de l’administració pública han deixat d’estar congelats i la llei de pressupostos
de l’estat ha permès els següents increments:
 2016; 1%
 2017; 1%
 2018; 2.05% (1.5%+0.25%+0.30%)
 2019; 2.8% (2.25%+0.25%+0.30%)
 2020: 2%
2.- El curs 2018-2019 es van obrir les 8 aules de l’escola degut a un augment del nombre de matrícules, i aquest
fet implica haver de contractar més personal, tant educadores com mestres. Els ingressos per aquest increment
de matrícules no cobreixen els costos de l’increment de personal i per tant l’aportació municipal incrementa.
3.- Hi ha hagut noves despeses no contemplades en el Projecte inicial com son l’eina online de gestió
pedagògica i activitat de música per als infants de P1 i P2; aquestes activitats compten amb l’aprovació de la
comissió de seguiment, segons acta de data 10 de juliol de 2019.
4.- Al curs 2017-2018, en Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2017, es van aprovar noves tarifes amb
inclusió de permanències, però tot i que hi ha més matrícules, les famílies no fan un ús habitual de
permanències, i per tant els ingressos no són els esperats.
5.- S’aplica allò que estableix l’article 69 del conveni educatiu d’àmbit estatal per les Escoles Bressol pel que fa
a la gratuïtat de les places de fills de personal docent escolaritzat al centre.
6.- Així mateix, l’article art. 70 de l’esmentat conveni estableix que serà gratuïta la manutenció del personal
que té cura dels infants que es queden a dinar a migdia i els períodes d’esbarjo que es deriven d’aquest àpat.

Atès que la regidoria d’educació ha demanat a l’empresa GUSAM SA, actual gestora del
servei per encàrrec de gestió aprovat el 19 de juliol de 2012 pel Ple de l’Ajuntament, que,
per tal de calcular els costos que es poden derivar del servei d’escola bressol, plantegi tres
escenaris possibles, amb el càlcul de costos i ingressos, tenint en compte la variació
d’obertura d’aules que es pot produir en funció de les matriculacions i de les ràtios que es
puguin establir a cada moment (ANNEX I).

_____

Atès que al Projecte de memòria del servei, a l’apartat 4 (Recursos econòmics i financers) es
proposa que la decisió de l’escenari a aplicar per a cada curs l’haurà de prendre l’empresa
gestora, amb el vist i plau de la comissió de seguiment i l’aprovació de la Junta de Govern
Local, per delegació del Ple Municipal i a l’apartat 5 (conclusió) hi ha un paràgraf que no és
rellevant ni aclaridor per al servei.
Vist que a la memòria econòmica que forma part de l’expedient es reflecteix la repercussió
econòmica de la proposta plantejada, amb indicació dels imports màxims que hauria de
suportar l’Ajuntament d’Arenys de Munt en aplicació de cada ESCENARI.
Atès que la prestació d'aquest servei s'inclou en les competències atribuïdes al municipi, en
els termes previstos a l'article 25.2 L 7/1985:
n) Participar en la vigilància del compliment de l’ escolaritat obligatòria .....
Examinats els informes de Secretaria núm. 34/2020 i d’Intervenció número 13/2020 de
control financer,
És proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Projecte del servei d’Escola Bressol en els
següents apartats:
Apartat 1.1. Descripció del servei i finalitats
Ha de dir:
“El servei d’escola bressol és un servei públic municipal adreçat a residents o no al municipi,
per tal de prestar el servei d’acollida de manera regular, és a dir, continuada i sistemàtica, a
infants de zero a tres anys i donar un servei educatiu segons les condicions i requisits que
s'estableixen en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
d’educació infantil i els requisits dels centres que es va municipalitzar a l’any 2006 i que s’ha
prestat des de l’any 2012 per gestió directa a través de la societat mercantil de capital
íntegrament públic de l’Ajuntament d’Arenys de Munt”.
Apartat 4.- Resum de l’estudi econòmic i financer

_____

Es substitueix el quadre existent per la inclusió de tres possibles escenaris d’ingressos i
despeses (ANNEX I), quedant el text d’aquest apartat redactat segons el següent detall:
“A la memòria que acompanya aquesta modificació queda justificat l’augment del cost del
servei d’escola bressol municipal dels darrers anys i tenint en compte que anualment es
produeixen variacions en les preinscripcions, que obliguen a obrir o tancar aules en funció de
les ràtios que el Departament d’Ensenyament estableix, s’ha valorat deixar plantejats tres
escenaris possibles, amb els seus costos i ingressos previstos, per tal de facilitar la decisió
anual de l’aplicació del pressupost corresponent. La decisió de l’escenari l’haurà de prendre
l’empresa gestora, amb el vist i plau de la comissió de seguiment i l’aprovació de la Junta de
Govern Local, per delegació del Ple Municipal.
Apartat 5.- Conclusió
Ha de dir:
“ A banda d’algunes despeses que han portat a augmentar diversos capítols del quadre de
costos (personal, manutenció, eines pedagògiques), i que s’expliquen a la memòria
econòmica que acompanya aquest document, el principal argument d’aquesta modificació ve
donat pel canvi en l’origen i distribució dels ingressos previstos a l’estudi de costos inicial: el
maig de 2017 la Generalitat de Catalunya va fer públic un canvi de criteris per determinar
l’import exacte que destinaria a cada plaça escolar amb aplicació del Decret de 4 de juliol del
2006, pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil, reduint l’ajut de 1.800 € que
s’estava fent a 875 € per alumne i amb posterioritat, a partir de l’any 2012 es va deixar de
subvencionar del tot aquest servei i aleshores va passar a ser la Diputació de Barcelona la
institució que anualment fa una aportació, d’import inferior, però que es reflecteix
anualment al pressupost d’ingressos municipal. Mentre que inicialment l’ajut de la
Generalitat era de l’ordre de 91.875,00 €, actualment la Diputació de Barcelona està
aportant 37.619,94 €, afectant, aquesta disminució, a la suficiència econòmica del servei,
que ha hagut de mantenir l’Ajuntament amb els seus recursos propis.
S’ha de fer constar que l’aprovació d’aquest projecte no implica que s’aprovin les tarifes
reguladores del servei.”
Eliminant el següent paràgraf:

_____

“Sembla ser que no està massa lluny el dia que la Generalitat de Catalunya recuperarà el rol
de garantir la suficiència financera del servei, però mentre no arriba aquest moment és
necessari i es considera justificada la present modificació de projecte de servei pel que fa a
l’estudi de costos del mateix”.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local l’elecció de l’escenari a aplicar en cada exercici,
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries del mateix.
Tercer.- Donar publicitat d’aquests acords al BOP, DOGC, al tauler d’edictes municipal i a la
seu electrònica durant un període d’un mes. En el cas que no es presentin al·legacions,
l’acord quedarà elevat a definitiu.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8286.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8425.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8435.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8546.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8846.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8936.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=8949.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9072.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9140.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9223.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9278.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9337.0

Intervenció Sr. Alcalde fent incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9366.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9371.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9401.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9432.0

Intervenció de la Secretària municipal dient que el document presentat pel Departament
d’Educació és oficial:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9445.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9495.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant pas al Sr. Muns perquè manifesti el seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9501.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9518.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9526.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
12. MOCIÓ DECLARATIVA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT A LES
RESIDÈNCIES I EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9532.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:
“En els darrers mesos més de 4.084 persones grans han mort per la COVID-19 a les
residències catalanes i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar contagiades
entre les treballadores i persones usuàries. La nefasta gestió i les múltiples denúncies
presentades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han acabat forçant que el
Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya intervingués diverses
residències de gent gran, les quals es trobaven en mans d’empreses privades.
Actualment, de les gairebé 65.000 places de residències de gent gran més d’un 50%
d’aquestes són gestionades per empreses privades. Només un 17% de les places en
residències és de titularitat pública. Mentre això sigui així, serà inevitable que hi hagi qui fa
negoci amb el dret a envellir dignament. Cal, per tant, posar a debat i treballar per un model
de gestió i titularitat públic de les residències i per això des del Grup Parlamentari de la CUP
s’ha impulsat la Comissió d’investigació sobre les residències de gent gran.
És evident que als nostres pobles i ciutats tenim un dèficit de places en residències per la
gent gran i que és necessari crear nous equipaments per poder donar resposta a la demanda
creixent d’aquest tipus de servei i així acabar amb les llistes d’espera. Ara bé, aquest servei
essencial s’hauria de poder garantir mitjançant una prestació directa de l’administració
pública. Aquesta, és l’única manera de poder fiscalitzar correctament la qualitat del servei i
garantir unes condicions laborals dignes per les treballadores dels centres.

_____

El canvi de model requereix que les residències privades han de passar, sense cap
compensació, a ser part d’una xarxa de residències públiques i d’accés universal. Per tal
d’assolir aquest objectiu, des de les entitats locals es pot començar a capgirar la situació no
perpetuant un sistema que s’ha evidenciat obsolet.
És per aquests motius que la CUP Arenys de Munt presenta davant del Consell Plenari
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament insti al govern de la Generalitat a internalitzar la gestió de la totes
les Residències de gent gran i Centres Residencials per a persones amb discapacitat de
titularitat pública.
Segon.- Que l’Ajuntament insti al govern de la Generalitat a la no renovació de concessions
a residències de titularitat pública i de gestió privada.
Tercer.- Que l’Ajuntament insti al govern de la Generalitat a avançar tan aviat com sigui
possible cap a un model de gestió 100% pública de les Residències de gent gran i Centres
residencials per a persones amb discapacitat garantint unes condicions laborals dignes de les
treballadores i un servei de qualitat que respecti el dret a envellir dignament.
Quart.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals i comunicarlos, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals del Maresme.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9564.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9772.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9803.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9938.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=9986.0

Intervenció del regidor Sr. Muns agraint els vots favorables:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10012.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10020.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
13. MOCIÓ DECLARATIVA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC D’ARENYS DE MUNT
PEL RETORN DEL SERVEI MÈDIC PREVI A L’ESTAT D’ALARMA I REOBERTURA DELS
CONSULTORIS LOCALS I SERVEI PRESENCIAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10029.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:
“Els serveis mèdics de diferents municipis van deixar d’oferir el servei habitual d’atenció
mèdica a través dels consultoris locals, tancant aquests i centralitzant la totalitat de
l’activitat assistencial al CAP de referència.
Portem, doncs, quatre mesos i mig de servei presencial i local interromputs, amb tot el que
això significa per a les nostres poblacions. L’atenció mèdica ha hagut de ser via telefònica,
telemàtica o domiciliària si la situació era d’emergència, o desplaçar-se al municipi veí.
Tothom era conscient de l’excepcionalitat de la situació i la necessitat de modificar els
serveis mèdics habituals per donar resposta a la greu situació que s’estava vivint derivada de
la Covid-19, col·laborant per part dels Ajuntaments oferint serveis excepcionals i
extraordinaris per tal de disminuir l’impacte que aquests tancaments suposaven per als veïns
i veïnes dels nostres municipis.

_____

Tal com se’ns ha informat, la reobertura dels consultoris no està prevista fins a mitjans del
mes de setembre, la qual cosa suposa haver d’estar dos mesos i mig més sense aquest servei
essencial.
Suspès l’Estat d’Alarma i recuperada la nova normalitat, considerem indispensable i urgent
retornar al servei que teníem abans de la declaració de l’Estat d’Alarma, és a dir, reobrir els
consultoris locals amb els mateixos horaris que teníem abans de la COVID-19 i oferint la
totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial.
Actualment a Arenys de Munt només disposem de servei en horari de matí.
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a milers
de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius més
vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats
per realitzar desplaçaments.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següents acords:
Primer.- Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya el retorn immediat
a la normalitat dels servei d’atenció mèdica, amb la reobertura dels Consultoris locals de tots
els municipis.
Segon.- Fer arribar el present acord al Departament de Salut, a la Delegació del Govern de la
Generalitat, als Serveis Territorials del Departament de Salut, al Consell Comarcal del
Maresme i al Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Maresme.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10046.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10204.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10289.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10359.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10435.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo agraint el vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10520.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10611.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
14. INFORME D’INTERVENCIÓ RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN
MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I
ELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE
CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2019.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10633.0

“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elevar al Ple l’informe anual de
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora
emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe anual que s’ha
_____

d’elevar al Ple; i finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de
l’informe anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i
de les bestretes de caixa fixa.
Vist l’informe de control financer número 6/2020 emès per la Interventora municipal en data
16 de juliol, que conté la informació anteriorment detallada en relació a l’exercici 2019.
D’acord amb els esmentats articles, l’Alcaldia proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual emès per la Intervenció en data 16 de
juliol de 2020, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes
d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2019, amb la informació que es transcriu tot
seguit i que es concreta en l’Annex I:
1) Resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció:
- S’han emès 211 informes en exercici de la funció interventora, dels quals 64 són amb
objeccions, i en relació a aquests s’han aprovat 64 decrets contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
2)Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
3)Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de pagaments a
justificar.
4)Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.

_____

- S’ha emès 1 informe d’intervenció de control de comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa, que és desfavorable.
5)Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en
l’exercici de la funció interventora.”
ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si
s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió de la funció
interventora i/o dels resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa
fixa de l’exercici 2019.
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.

Informe

1

2

3

4

5

6

7

_____

Informe 21 - F2019-2 - 14 febrer
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 22 - F2019-3 - 14 febrer
(Sense RC i sense
contracte)Pagament quota
AMI
Informe 30 - F2019-9 - 25 febrer
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 31 - F2019-7 - 25 febrer
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 36 - F2019-11 - 13 març
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 37 - F2019-13 - 13 març
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 44 - F2019-16 - 27 març
(Amb RC-AD sense

Import

Data
resolució
objecció

Reconeixement
Contractació
obligació

5.481,25

12/2/2019

Alcaldia

Alcaldia

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

745,50

12/2/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/2/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

13.173,29

25/2/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/2/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

363,29

25/2/2019

Alcaldia

Alcaldia

12/3/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

29.141,98

12/3/2019

Alcaldia

Alcaldia

12/3/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

61.016,84

12/3/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/3/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

23.904,74

26/3/2019

Alcaldia

Alcaldia

Data
informe

Motiu
objecció

12/2/2019

omissió
requisits
essencials

12/2/2019

Fase despesa

Modalitat
despesa

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

Informe

Data
informe

Motiu
objecció

26/3/2019

omissió
requisits
essencials

11/4/2019

omissió
requisits
essencials

Import

Data
resolució
objecció

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

1.941,02

26/3/2019

Alcaldia

Alcaldia

Reconeixement
Contractació
obligació

35.993,53

11/4/2019

Alcaldia

Alcaldia

11/4/2019

Alcaldia

Alcaldia

30/4/2019

Ple

Ple

Fase despesa

Modalitat
despesa

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

contracte)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

_____

Informe 45 - F2019-17 - 27 març
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 50 - F2019-19 - 11 abril
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 51 - F2019-20 - 11 abril
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 54 Reconeixement
extrajudicial de
crèdits
Informe 61 Justificació
subvenció
emprenedoria
2018
Informe 69 - F2019-22 - 29 abril
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 70 - F2019-23 - 29 abril
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 72 - F2019-24 - 29 abril
(INCORPORACIÓ
ROMANENTS 2018
amb RC-AD sense
contracte)
Informe 73 Justificació
subvenció
nominativa
Donaviva
Informe 86 - F2019-29 - 9 maig
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 87 - F2019-30 - 9 maig
(Sense RC i sense
contracte)

11/4/2019

12/4/2019

Autorització,
disposició i
Contractació 24.718,63
reconeixement
obligació
Insuficiència Autorització,
o
disposició i
Contractació 111.988,02
inadequació reconeixement
de crèdit
obligació
omissió
requisits
essencials

18/4/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

7.500,00

25/4/2019

JGL

JGL

26/4/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

38.106,87

26/4/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/4/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

11.442,17

26/4/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/4/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

47.980,49

26/4/2019

Alcaldia

Alcaldia

29/4/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

3.025,00

2/5/2019

JGL

JGL

8/5/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

63.682,33

8/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

8/5/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

21.633,63

8/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

Informe

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

_____

Informe 88 Justificació
subvenció
nominativa Esplai
jubilats
Informe 101 - F2019-31 - 30 maig
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 102 - F2019-32 - 30 maig
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 105 - F2019-38 - 30 maig
(INCORPORACIÓ
OPA'S 2018 AMB
RC-AD SENSE
CONTRACTE)
Informe 106 - F2019-37 - 30 maig
(INCORPORACIÓ
ROMANENTS 2018
CAPÍTOL 6 AMB
RC-AD SENSE
CONTRACTE)
Informe 111 - F2019-42 - 12 juny
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 112 - F2019-41 - 12 juny
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 116 Mostra Literària
2019
Informe 118 - F2019-50 - 26 juny
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 119 - F2019-51 - 26 juny
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 129Justificació
subvenció
nominativa
Parròquia Sant
Martí

Import

Data
resolució
objecció

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

14.000,00

15/5/2019

JGL

JGL

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

75.660,47

30/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

29/5/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

2.963,78

30/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

29/5/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

32.197,19

30/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

29/5/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

20.167,73

30/5/2019

Alcaldia

Alcaldia

11/6/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

38.413,88

12/6/2019

Alcaldia

Alcaldia

11/6/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

6.428,87

12/6/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/6/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

1.747,44

25/6/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/6/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

61.173,36

25/6/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/6/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

27.364,14

25/6/2019

Alcaldia

Alcaldia

4/7/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

2.804,78

9/7/2019

JGL

JGL

Data
informe

Motiu
objecció

13/5/2019

omissió
requisits
essencials

29/5/2019

Fase despesa

Modalitat
despesa

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

Informe

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

_____

Informe 132 - F2019-55 - 10 juliol
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 133 - F2019-54 - 10 juliol
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 138 Nòmines juliol
2019
Informe 142 - F2019-61 - 29 juliol
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 143 - F2019-59 - 29 juliol
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 148 –
Nòmines agost
2019
Informe 149 Reconeixement
extrajudicial de
crèdit II
Informe 150Justificació
subvenció
nominativa
Associació cultural
Santa Florentina
Informe 154 - F2019-63 - 26 agost
(Amb RC-AD sense
contracte)
Informe 155 - F2019-65 - 26 agost
(Sense RC i sense
contracte)
Informe 161 - F2019-74 - 12
setembre (Amb RCAD sense
contracte)
Informe 162 - F2019-76 - 12
setembre (Sense
RC i sense
contracte)

Data
informe

Motiu
objecció

8/7/2019

omissió
requisits
essencials

8/7/2019

omissió
requisits
essencials

17/7/2019

omissió
requisits
essencials

24/7/2019

omissió
requisits
essencials

Fase despesa

Modalitat
despesa

Reconeixement
Contractació
obligació

Import

Data
resolució
objecció

47.780,07

8/7/2019

Alcaldia

Alcaldia

8/7/2019

Alcaldia

Alcaldia

17/7/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/7/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/7/2019

Alcaldia

Alcaldia

26/8/2019

Alcaldia

Alcaldia

21/8/2019

Alcaldia

Alcaldia

Autorització,
disposició i
Contractació 27.511,96
reconeixement
obligació
Autorització,
disposició i
Personal
169.557,21
reconeixement
obligació
Reconeixement
Contractació
obligació

73.886,50

Autorització,
disposició i
24/7/2019
Contractació 6.015,94
reconeixement
obligació
Autorització,
omissió
disposició i
23/8/2019
requisits
Personal
178.100,97
reconeixement
essencials
obligació
Insuficiència Autorització,
o
disposició i
21/8/2019
Contractació 1.155,81
inadequació reconeixement
de crèdit
obligació
omissió
requisits
essencials

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

21/8/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement Subvenció i
obligació
ajuts públics

10.000,00

27/8/2019

JGL

JGL

23/8/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

70.781,01

26/8/2019

Alcaldia

Alcaldia

23/8/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

20.966,39

26/8/2019

Alcaldia

Alcaldia

10/9/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

25.919,99

12/9/2019

Alcaldia

Alcaldia

10/9/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

5.360,30

12/9/2019

Alcaldia

Alcaldia

Informe

Data
informe

Motiu
objecció

Fase despesa

Modalitat
despesa

Import

Data
resolució
objecció

Informe 164 42 Nòmines setembre
2019

23/9/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
reconeixement
obligació

Personal

169.729,78

23/9/2019

Alcaldia

Alcaldia

Subvenció i
ajuts públics

1.884,05

24/9/2019

JGL

JGL

Contractació

30.639,90

25/9/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

21.458,30

25/9/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

10.262,85

10/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

19.223,84

10/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

9.574,85

24/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

1.716,63

17/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

160.739,54 24/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

29.427,14

24/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

Contractació

20.742,16

24/10/2019

Alcaldia

Alcaldia

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

_____

Informe 165justificació
omissió
Reconeixement
subvenció àmbit
20/9/2020
requisits
obligació
esports 2018essencials
hoquei
Informe 167 - F2019-78 i 81 - 25
omissió
Reconeixement
setembre (Amb RC- 24/9/2019
requisits
obligació
AD sense
essencials
contracte)
Informe 168 - FAutorització,
2019-79 - 25
omissió
disposició i
setembre (Sense
24/9/2019
requisits
reconeixement
RC i sense
essencials
obligació
contracte)
Informe 175 - F2019-87 - 10
omissió
Reconeixement
octubre (Amb RC9/10/2019
requisits
obligació
AD sense
essencials
contracte)
Informe 176 - FAutorització,
omissió
2019-85 i 88 - 10
disposició i
9/10/2019
requisits
octubre (Sense RC i
reconeixement
essencials
sense contracte)
obligació
Informe 178 - F2019-90 reconeixement
omissió
Reconeixement
obligacions 15
15/10/2019
requisits
obligació
octubre (Subvenció
essencials
desenvolupament
local)
Informe 179 Insuficiència Autorització,
Reconeixement
o
disposició i
17/10/2019
extrajudicial de
inadequació reconeixement
crèdit III
de crèdit
obligació
Autorització,
Informe 182 omissió
disposició i
Nòmines octubre 24/10/2019
requisits
reconeixement
2019
essencials
obligació
Informe 185 - F2019-95 - 24
omissió
Reconeixement
octubre (Amb RC- 24/10/2019
requisits
obligació
AD sense
essencials
contracte)
Informe 186 - FAutorització,
omissió
2019-96 - 24
disposició i
24/10/2019
requisits
octubre (Sense RC i
reconeixement
essencials
sense contracte)
obligació

Personal

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

Informe

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

_____

Informe 192 - F2019-99 - 18
novembre (Amb
RC-AD sense
contracte)
Informe 198 - F2019-100 - 18
novembre (Sense
RC i sense
contracte)
Informe 207 - F2019-106 - 28
novembre (Amb
RC-AD sense
contracte)
Informe 208 - F2019-107 - 28
novembre (Sense
RC i sense
contracte)
Informe 219 Contractació aux.
adm. laboral
Secretaria urgència
Informe 220 Contractació agent
policia interí urgent
VII
Informe 225 Contractació agent
policia interí urgent
VIII
Informe 229 - F2019-111 - 19
desembre (Amb
RC-AD
sense341/2019
contracte)
Informe 230 - F2019-112 - 19
desembre (Sense
RC i sense
contracte)
Informe 231 - F2019-116- 19
desembre (Amb AD
i contracte- OBRES
ORTUÑO)
Informe 233 reconeixement
OBLIGACIONS F2019-117 - 30

Import

Data
resolució
objecció

Reconeixement
Contractació
obligació

21.977,96

15/11/2019

Alcaldia

Alcaldia

15/11/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

5.359,17

15/11/2019

Alcaldia

Alcaldia

27/11/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

11.784,56

28/11/2019

Alcaldia

Alcaldia

27/11/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

8.453,62

28/11/2019

Alcaldia

Alcaldia

13/12/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització I
disposició

Personal

2.246,13

13/12/2020

Alcaldia

Alcaldia

13/12/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització I
disposició

Personal

7.242,18

13/12/2020

Alcaldia

Alcaldia

19/12/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització I
disposició

Personal

7.242,18

19/12/2019

Alcaldia

Alcaldia

19/12/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació 109.893,21 19/12/2019
obligació

Alcaldia

Alcaldia

19/12/2019

omissió
requisits
essencials

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

8.255,51

19/12/2019

Alcaldia

Alcaldia

19/12/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

52.104,73

19/12/2019

Alcaldia

Alcaldia

30/12/2019

omissió
requisits
essencials

Reconeixement
Contractació
obligació

30.542,69

30/12/2019

Alcaldia

Alcaldia

Data
informe

Motiu
objecció

15/11/2019

omissió
requisits
essencials

Fase despesa

Modalitat
despesa

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

Informe

64

desembre (Amb
RC-AD sense
contracte)
Informe 234 RECONEIXEMENT
OBLIGACIONS F2019-119 - 30
desembre (Sense
RC i sense
contracte)

Data
informe

Motiu
objecció

30/12/2019

omissió
requisits
essencials

Fase despesa

Modalitat
despesa

Autorització,
disposició i
Contractació
reconeixement
obligació

Import

Data
resolució
objecció

12.027,55

30/12/2019

Òrgan
Òrgan resol
aprovació discrepància

Alcaldia

Alcaldia

Data
aprovació
CJ

Òrgan
aprovació

2) Resultats del control dels comptes justificatius (CJ) de les bestretes de caixa fixa.
Informe

1

Informe 218 – Bestreta de
Caixa Fixa de Serveis
Socials

Resultat de la
intervenció

Requisits
intervinguts amb
disconformitat

12/12/2019 Disconformitat

omissió requisits
art. 27.1.a) RD
424/2017

Data
informe

Modalitat
despesa i tipus
d’expedient

Import

Subvenció i ajuts
3.000,00 17/12/2019
públics

Alcaldia

15. INFORME DEL RESUM ANUAL EMÈS PER LA INTERVENCIÓ RELATIU ALS RESULTATS
DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2019.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10761.0

“D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL),
l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual, l’informe resum dels resultats del
control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Atès que l’informe resum s’ha de remetre al Ple, a través del President de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) en el curs del primer quadrimestre
de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior.

_____

Vist l’informe de control financer número 7/2020 emès per la Interventora municipal en data
16 de juliol, que conté el resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2019.
D’acord amb els esmentats articles, l’Alcaldia proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual emès per la Intervenció en data 16
de juliol de 2020, relatiu als resultats del control intern de l’exercici 2019, que inclou
conclusions i recomanacions, i les deficiències que requereixen de l’adopció de mesures
correctores.”
16. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=10950.0

“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 193 a la 252, ambdues incloses,
des de l’15/06/2020 al 26/07/2020:
-

_____

Resolucions en matèria d’economia: 18
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de personal: 13
Resolucions en matèria de contractació: 15
Resolució en matèria de subvencions: 1
Resolució en matèria urbanística: 1
Resolució en matèria de delegació de competències: 3
Decret 207/2020, de 23 de juny, d’aprovació del Marc Pressupostari pel període 20212023.
Decret 238/2020, de 17 de juliol, d’aprovació del Pla de disposició de fons de
l’Ajuntament.
Decret 239/2020, de 21 de juliol, de delegació de la regidoria de Festes al regidor Sr. Abel
Coll i Toledano.
Decret 245/2020, de 22 de juliol, de nomenar els membres de la Comissió especial per la
modificació del Reglament de Participació.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’15/06/2020 al 26/07/2020, en matèria
de:
-

Obres menors: 3
Salut Pública: 1
Espais: 1
Medi Ambient (Activitats): 1
Seguretat: 1
Contractes menors: 37”

PRECS I PREGUNTES
17. PREC DEL GRUP CUP PER REACTIVAR LES ACCIONS PER FER FRONT AL CANVI
CLIMÀTIC.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El ple de novembre del 2019 va aprovar per unanimitat una sèrie d’accions per treballar en
pro d’una millor adaptació, per part de la nostra vil·la, al canvi climàtic i degradació del medi
ambient. Entre d’altres, es va acordar començar els tràmits per constituir un grup de treball
amb representació dels agents socials i partits polítics per tal de convertir el Consell de Medi
Ambient en un òrgan funcional i que treballi per la planificació de l’adaptació al canvi
climàtic, fer una proposta de calendarització de les diferents accions a prendre, iniciar una
campanya de conscienciació, etc.
Tots els indicis indiquen que el procés de canvi climàtic i la degradació dels nostres
ecosistemes s’està accelerant. La crisi desencadenada pel COVID-19 i prèviament el temporal
Glòria, són un exemple de les crisis que de manera recurrent poden impactar en el nostre
municipi. De la mateixa manera que durant anys es va advertir de la possibilitat d’una
pandèmia i les administracions mai van fer cas, la comunitat científica porta més de 30 anys
avisant de les conseqüències del canvi climàtic i la degradació dels ecosistemes, i les
administracions a tots els nivells ja estan fent tard.
Per aquesta raó, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
prega al govern el següent:
Que es comenci a formar el grup de treball entre agents socials i grups polítics perquè, de
manera inclusiva i coordinada, es treballi en el desenvolupament de la moció sobre el canvi
climàtic aprovada per unanimitat el novembre del 2019.”
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11065.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11170.0

18. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINES SÓN LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS QUE ES DURAN A TERME A L’ESTIU.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“No és la primera vegada que aquest grup municipal pregunta sobre l’estat dels boscos del
nostre municipi i la prevenció dels incendis. Normalment la resposta sempre ha estat que es
treballa en el tema i espolsant les culpes, ja que la majoria de boscos son de propietat
particular. Malgrat que els boscos són de titularitat privada els incendis són de
responsabilitat pública, això ens fa preguntar de qui és responsabilitat la seva prevenció. Ja
estem a estiu i, malgrat que actualment les pluges estan fent que els bosc no estigui
especialment sec, encara queden dos mesos de calor per davant que poden incrementar el
perill d’incendis de manera important. Un perill que incrementarà en els pròxims anys. No
ens cansarem de recordar-ho fins que comencem a veure actuacions concretes cap a una
administració responsable dels nostres boscos.
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt i en
especial a la regidoria de Medi Ambient el següent:
Quines actuacions es van prendre abans de l’estiu i quines està prenent ara l’ajuntament
d’Arenys de Munt per a la prevenció d’incendis en la present campanya?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11307.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11385.0

19. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINES SÓN LES ACTUACIONS PER MANTENIR
LES INFRAESTRUCTURES DE CANALITZACIÓ I EVACUACIÓ D’AIGÜES.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“El passat temporal Glòria va deixar al seu pas un rastre de destrosses a tot el territori,
incloent-hi el nostre municipi, on a més vam haver de lamentar la pèrdua d’un dels nostres
vilatans. La tempesta Glòria va representar un fenomen meteorològic violent que, malgrat es
podria considerar molt inusual, tots els models climàtics ens indiquen que cada vegada seran
_____

més freqüents. Una de les actuacions bàsiques per minimitzar l’impacte de les altes
precipitacions és el manteniment dels sistemes de canalització d’aigua per tal de reduir
l’aigua corrent en superfície. En l’últim mes hem tingut dues tempestes fortes però de poca
durada i, segons el servei de meteorologia, un possible esclafit, en tots tres casos alguns dels
sistemes existents no han funcionat com haurien, amb diverses de les reixes instal·lades a la
part baixa de la riera incapaces d’evacuar el volum d’aigua caigut. Com a exemple, la reixa
del carrer de l’Olivar va fallar estrepitosament amb la formació d’una bassa d’aigua que
podria haver esdevingut una trampa pels cotxes. Si amb tempestes de curta durada i
intensitat moderada, els sistemes d’evacuació d’aigua no funcionen correctament, ens fa
pensar l’impacte que una tempesta de durada mitjana o llarga pot tenir. Les infraestructures
s’han de poder mantenir, i s’ha de tenir una cura especial d’aquelles que tenen un paper
fonamental en la seguretat del nostre poble (i més amb prediccions de tempestes més fortes i
més freqüents).
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt:
Quin és el pla existent de manteniment i neteja de les reixes i altres estructures d’evacuació i
canalització de les aigües pluvials?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11599.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11716.0

20. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER LES ACTUACIONS DE LA BRIGADA EN RELACIÓ
A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Des de fa un mes el programa de recollida selectiva ha canviat amb una política de no
recollida de residus mal separats. Bàsicament, els dissabtes es deixa de recollir aquelles
bosses que tenen elements susceptibles de poder ser reciclats, estiguin barrejats o no. Això
comporta que les bosses quedin abandonades durant dies a l’espera que el mateix veí reculli
la bossa i faci la separació dels residus. Independentment de la idoneïtat d’aquesta
estratègia o la seva eficàcia, aquestes accions es transformen en una mena de cursa pel
temps per veure qui cedeix primer, si el veí incívic o l’Ajuntament.
El dia 7 de juliol, en un programa de Ràdio Arenys de Munt, al barri de St. Carles vam poder
sentir com membres de la brigada municipal feien saber que eren ells, i no els veïns, qui
recollien les bosses abandonades. El dia 10 de juliol el regidor de Medi Ambient va informar
la mateixa ràdio que deixaven les escombraries com a mínim 10 dies. És evident que la
_____

recollida que fa la brigada d’aquestes escombraries no computa en les estadístiques que
l’empresa ARCA proporciona (ells no ho recullen) i, per tant, això ens pot donar unes falses
dades de baixada dels residus generats.
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt, i
principalment al seu regidor de Medi Ambient:
Quantes actuacions de recollida d’escombraries ha hagut de fer la brigada Municipal d’ençà
va començar la nova campanya de recollida de rebuig el juny passat i quants quilos
d’escombraries representen?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11864.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=11962.0

21. PREC DEL GRUP PSC RELATIU A PERMETRE PREGUNTES CIUTADANES ALS PLENS
TELEMÀTICS.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Atès l’allargament de la situació de crisi sanitària a causa de la Covid-19, preguem que en
els següents plens telemàtics es permeti als veïns i veïnes l’aportació en directe de preguntes
o propostes que, un cop recopilades, siguin traslladades als regidors i regidores per a ser
respostes al final del Ple, o que siguin aportades prèviament per mitjà d’un formulari online o
altres sistemes.
En cas que s’hagin de fer Plens a porta tancada o sense aforament que es disposi igualment
d’un mecanisme fàcil i proper per tal que els veïns i veïnes del poble puguin fer les seves
preguntes.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12270.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicacions i Transparència, Sr. Coll, donant resposta
al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12317.0

22. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES NETEGIN ELS PARCS I JARDINS INFANTILS AIXÍ COM
EL MOBILIARI URBÀ.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:

_____

“Preguem que es netegin i desinfectin cada dia els parcs infantils de la nostra vila així com tot
aquell mobiliari urbà susceptible de contagi de la Covid-19.
Tenim molts bancs a la via pública que han de ser utilitzats pel seu gaudi o descans. Tot i que
actualment hem superat l’estat d’alarma hem de mantenir el màxim de cura.
Alhora volem saber per què encara tenim sense netejar la zona del parc de Can Jalpí, a nivell
d’infraestructura i vegetació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12386.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12439.0

23. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES FACILITIN LES DADES FACILITADES AL CONSISTORI
PER PART DE CATSALUT.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Hem tingut recent coneixement que per part de CATSALUT és facilita cada divendres i
diumenge un informe a tots els alcaldes i alcaldesses sobre els casos detectats de COVID-19
així com els que es troben en tractament de la comarca, per centres d’atenció primària, així
com son informats de l’evolució de la corba de la pandèmia a la nostra regió sanitària.
Essent que considerem que aquest informació hauria de tenir caràcter públic, i si més no,
aquesta informació hauria de ser facilitada al conjunt de càrrecs electes del consistori,
estiguin a govern o no, a fi de conèixer l’abast real de la situació i proposar més millores o
propostes d’actuació immediata i a mig termini per part de tots els membre d’aquest
consistori, és pel que els demanem que ens traslladin la informació facilitada setmanalment
per CATSALUT a alcaldia , així com valorin el fer extensible aquesta al conjunt de la població.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12667.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12727.0

24. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES INTERVENCIONS EFECTUADES PER PART DE LA
POLICIA LOCAL I SANCIONS IMPOSADES DES DE L’ESTABLIMENT DE LA
OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE MASCARETA PER PART DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
_____

“La Generalitat de Catalunya va acordar l’ús obligatori de la mascareta com a mesura de
prevenció per contenir la propagació i rebrot del Covid-19, que actualment està afectant a
diferents regions de Catalunya, inclosa la nostra comarca.
Tenint en compte, que hem observat com diferents persones de la població no n’estan fent
ús, o fan un ús incorrecte de la mascareta, és pel que preguntem:
Quantes intervencions han estat realitzades per part de la Policia Local, o organisme
encarregat d’aquesta qüestió, realitzant advertències sobre el no ús o ús incorrecte de la
mascareta al nostre municipi?
Quants d’ells han acabat amb sanció?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12823.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12865.0

25. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ ES FACI MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
La regidora Sra. Moré diu, resumidament, que el prec ha quedat resolt en aquest mateix Ple,
perquè en la modificació de crèdits aprovada avui està contemplada una partida de despesa
per fer front al que ells demanaven: pintura i vegetació del cementiri municipal i agraeixen al
Govern i a la regidoria de Sanitat que hagin creat aquesta partida de despesa, coincidint amb
la seva proposta de deixar el cementiri en les degudes condicions de manteniment
adequades i que es va formular aquest prec sense saber que el Govern volia dur endavant
aquestes reformes, deixant visible que potser la comunicació Govern-oposició no és la més
eficaç.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=12962.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, dient que és evident que s’ha
donat resposta abans de què es formulés el prec, però explicant el detall de les actuacions
que es faran:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13029.0

26. PREC DEL GRUP JUNTS PER SABER QUIN CRITERI ES FA SERVIR PER REQUERIR LA
NETEJA DE SOLARS DE TITULARITAT PRIVADA.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:

_____

“Altre cop ens venim a queixar del mateix però aquest cop ens agradaria que ens
expliquéssiu quins són els criteris que es duen a terme perquè els propietaris dels solars facin
la neteja. Tenim solars al centre del poble (C/Enric morera-Can Barbeta) que donen una
imatge de deixadesa que no volem per Arenys de Munt. La majoria són de titularitat privada
que fa anys que no es fa la neteja pertinent i d'altres que la fan però la fan a mitges i de
seguida tornen en aquest estat d'abandonament. Sabem que a alguns només rebre la
notificació de seguida si han posat però d'altres no, i després de queixes veïnals tant al Sr.
Alcalde com a les xarxes socials la Brigada Municipal s'ha encarregat de fer neteja de les
romegueres, canyes i herbes que ocupaven la vorera fent que el pas quedes pràcticament
inaccessible.
En aquests últims solars que dèiem, els quals no es netegen, es torna a avisar a la propietat
posant alguna data límit? L'ajuntament, com ho controla i ho inspecciona? En aquests casos,
com i quan es pot actuar de formar subsidiària a càrrec del propietari o usuari?
Els propietaris de solars i terrenys han de mantenir-los lliures de deixalles, residus, herbes i
matolls, els han de tenir en condicions degudes d'higiene, salubritat, seguretat i també
s'hauria de tenir un control de plagues. A la zona on es troben aquests solars dels quals
parlem ja s'han vist rates i s'hauria d'actuar de forma urgent.
Esperem una solució ràpida i tant de bo això deixi de ser un motiu de queixa constant.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13124.0

Intervenció de la regidora delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13222.0

27. PREC DEL GRUP JUNTS PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ ADMINISTRATIVA.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“El dia 22 de Juny a les 20h 31’ la regidora Vanesa Muñoz pregunta, al grup de whats dels
càrrecs electes, si finalment es faria la flama del Canigó, l’Alcalde, tot seguit, ens envia un
cartell on diu que sí. La regidora Roser Moré, ho agraeix, alhora que diu que hauria estat bé
que se’ns hagués comunicat, i finalment l’alcalde diu que en tot cas, dels actes institucionals
s’envia un saluda als regidors, cosa que va haver de fer ell mateix el mateix dia 23 a les 8 del
matí. Sense entrar en cap consideració, una cosa sembla clara, arriba un pel tard.
És cert que la pandèmia ens ha fet canviar moltes dinàmiques i que justament la setmana del
20 al 26 de juliol s’han realitzat diversos actes i se’ns ha comunicat correctament.
No voldríem pensar que s'han perdut les mínimes formes de conducta comunicativa per part
de l'equip de govern envers l'oposició, preferim pensar que potser és un cas aïllat.

_____

Però vet aquí que el mateix dia 23 de Juny, a la web oficial de l'ajuntament es fa ressò de la
celebració del Dia Europeu de la Música als jardins de Can Borrell. Davant del fet que tampoc
havíem rebut cap notificació, preguntem a la resta de grups de l'oposició si n'estaven
assabentats, si havien rebut alguna comunicació al respecte, i tampoc.
Podríem pensar que aquests fets només passen en actes culturals, esportius o d’altre índole,
però tampoc és així, per posar un exemple:
La 21 convocatòria Junta de Govern Local 23-06-2020- OPOSICIÓ a celebrar a les 12:00h, que
segons l'enunciat els hi plau convocar-la amb la necessària anticipació, és rebuda pel nostre
regidor Lluís Campasol a les 18h 56' i per la nostra regidora Vicky Devesa a les 15h 55' del
mateix dia 23 de juny.”
Aquí el regidor del Sr. Campasol fa un matís dient que la Secretària ha mostrat la seva
disconformitat i li ha dit que ella té conforme és correcte, però a nosaltres ens arriba un pel
tard, per això, si torna a passar, ja es mirarà d’arreglar d’una altra manera.
“Ja hem comentat, en més d’una ocasió, que coneixem la velocitat de l’administració i som
conscients que hem passat per un període de pandèmia que ho pot haver modificat tot, però
justament fem aquest prec per fer veure que es va tard i malament, demanant així que s’hi
posi remei evitant estressar el sistema i posant mecanismes que facin que aquestes tasques
siguin comunicades amb suficient antelació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13384.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13539.0

28. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS: UN NOU NYAP EN L’ASFALT DEL CAMÍ DE SOBIRANS.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“En el passat Ple de juny de 2020, des del grup municipal de Junts per Arenys de Munt, ja ens
vàrem queixar del mal estat del camí de Sobirans. Fet que també havíem denunciat
justament el juny de 2018.
Sí, vàrem utilitzar la paraula “nyap” i va semblar que molestava a l’equip de govern. De fet,
veiem que va fer el seu efecte, perquè justament aquest mes de juliol, ja hi ha posat remei, a
la seva manera, això sí.
De fet ara entenem algunes afirmacions que han fet vostès mateixos amb anterioritat.
Justament al debat que es feia abans de les eleccions municipals de maig de 2019, el regidor
Josep Sànchez, aleshores, va afirmar que preferien arranjar 4 carrers malament que 1 de bé.

_____

Doncs estan en el camí, de seguir així, és el que s’aconseguirà finalment. I perquè diem això,
doncs justament per l’actuació que estan realitzant en el camí de Sobirans.
Nosaltres vàrem demanar una actuació urgent pel perill que hi havia en uns clots molt grans,
i veiem que ho han fet, però senyors, els agrairíem que quan facin una actuació, ho fessin
com ho farien a casa seva i que si un dia han de canviar una rajola perquè se’ls ha trencat, oi
que mirarien de posar-ne una el més semblant possible, doncs facin el mateix amb l’espai
públic, amb l’espai que és i paguem tots i cadascú de nosaltres, i siguin més curosos amb allò
que arreglen.
Així doncs desitgem que avui mateix ens puguin confirmar que el que han fet, ha estat una
actuació urgent segons la nostra petició, per evitar possibles accidents, però que també ens
facin coneixedors de quan pensen arreglar bé el camí o si han trobat l’empresa que els va
donar la garantia d’arranjament del paviment fins el 3 de maig de 2021.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13633.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13730.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13811.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13830.0

29. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13849.0

Intervenció del regidor Sr. Muns donant les gràcies als regidors Sr. Maimí i Sr. Vallcorba per
les seves respostes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13872.0

Intervenció del regidor Sr. Coll sobre la nova regidoria de Festes que ostenta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13899.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció
de 792.000 € a Arenys de Munt pel Pla d’obra que es pugui preveure fins a fi de mandat i
donant per acabat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501738fdd89b50aad?startAt=13923.0

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