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ACTA NÚMERO 6/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia tretze de maig de
dos mil vint-i-u, 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. Santiago Morell i Capellera, 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 dona la benvinguda a tothom, comenta que és un Ple telemàtic com els
anteriors i recorda que continua havent violència de gènere. També recorda el telèfon obert
perquè els veïns i veïnes puguin fer precs i preguntes.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8/04/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=182.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LA CALÇADA DEL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DE
LA RAMBLA RIERA I PENYA I CONNEXIÓ AMB EL BARRI SANT CARLES, Tram 4, Fase 4.1
a).
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=202.0
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La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut i tot seguit
llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“El Ple de l’Ajuntament, en data de 18-03-2021, va aprovar inicialment el projecte executiu
de les obres d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda Ctra. C-61
(tram 4 urbanització de la Riera), redactat per l’arquitecte Francesc Xavier Llistosella, per un
total de 2.301.752,52€, dividit en fases:
Fase 4.1. Rambla Riera i Penya i millora connexió barri Sant Carles ......... 1.326.676,27€
Fase 4.2. Rotonda a la Ctra. C-61 , Torrent d’en Puig i cobriment riera ........ 975.076,25€
Requerint per tal que, per a l’aprovació definitiva del projecte, el redactor esmenés una sèrie
de deficiències detectades.
Que és objecte d’aquest expedient de contribucions especials només la fase 4.1.en la part de
la calçada, que es denomina Fase 4.1.a)
Que aquest projecte ha rebut les subvencions següents:
Fase 4.1. a) 250.00,00 euros del PUOSC 2020-24 de la Generalitat de Catalunya
Que Fase 4.1 a) és objecte de l’expedient d’aplicació de contribucions especials per un total
de 131.785,58€, ja que les obres suposen un important benefici pels particulars a
l’urbanitzar la calçada que, actualment, és de sorra.
Que pels Serveis Tècnics municipals s’ha emès l’informe en data 29/04/21 i per part de la
Secretària s’ha emès l’informe 29/21 de data 27/04/21, que consten en l’expedient.
Que d’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres municipals,
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre
que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els
fins que li són atribuïts. L’obra d’urbanització de la calçada de la Rambla Riera i Penya té
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del
RDL2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Que d’acord amb l’article 15.1 del mateix cos legal, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions
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especials, l’art. 34.1 preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció
prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.
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Que la base imposable serà de 131.785,58€ que suposa el 40% del pressupost d’aquesta
fase (total de 329.463,96€) i que no supera el límit del 90% exigit per la llei.
Per tot això que s’ha exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra d’urbanització de la riera d’Arenys de Munt tram 4.1 a)
Rambla Riera i Penya (calçada) l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea. (Exp. 795/2021)
Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
- El cost previst de l’obra objecte del tribut en la Fase 4.1 a) es fixa en 329.463,96€, que es
divideix:
*40% del cost es finançarà amb contribucions especials: 131.785,58 €.
* 60% del cost anirà a càrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 197.678,38 €.

- Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 131.785,58 €. corresponents al
40% del cost total i inferior al màxim exigible del 90%.
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real
és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin
necessàries.
- S’aplicarà el mòdul format pels següents criteris:
 Metres quadrats edificables o actualment edificats (sostre computable): 70% del
mòdul. El sostre computable és l’aprofitament urbanístic de la parcel·la pel qual se li
dona el valor a una entitat registral. Se li atorga un 70% en el mòdul donat que
l’aprofitament urbanístic d’una parcel·la és el que li dona més valor econòmic a
aquesta.
 Longitud de façana amb front a la riera: 30% del mòdul. La longitud de façana de la
parcel·la amb front a la riera és el que dona el contacte directe amb la nova
urbanització a partir dels accessos, sigui als habitatges i locals comercials, façana,
accés als serveis, etc.
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Tercer.- Aprovar la relació de contribuents i les quotes individuals resultants d'aplicar a la
base imposable els mòduls establerts, referides a cadascuna de les finques i propietaris
afectats, tal com figura especificat als repartiments de quotes que consten a l'expedient.
Quart.- Exposar al públic els acords precedents durant un termini de 30 dies hàbils
mitjançant edicte que es publicarà en el Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessants puguin formular
al·legacions o reclamacions. Durant aquest període, i de conformitat amb el que disposa
l'article 36 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els propietaris o titulars afectats per les obres
podran constituir-se en Associació administrativa de contribuents que serà procedent quan
hagi estat sol·licitada per la majoria absoluta de contribuents, que representi, al seu torn, els
dos terços de la propietat afectada. Cas que no es presentin al·legacions, l'acord inicial
esdevindrà automàticament definitiu.
Cinquè.- Aplicar supletòriament l'Ordenança fiscal núm. 22 de contribucions especials vigent.
Sisè.- Notificar individualment les quotes que corresponguin a cada contribuent, en cas que
fossin coneguts, o si és el cas, per mitjà d'edictes.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=230.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=718.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=735.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=918.0

Intervenció de la regidora Sra. More, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1134.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1246.0
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Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1253.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1278.0

Intervenció del Sr. Alcalde preguntant si hi ha més intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1281.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1288.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1336.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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. Santiago Morell i Capellera, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez, Sra. Àngels
Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i
una abstenció del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP.
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA A
GUSAM SA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1354.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, fa la introducció del punt dient que es tracta
d’un ajustament de pressupost i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
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“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. Aquesta delegació,
que actualment es prorroga de forma anual, té vigència fins el 28 d’agost de 2021.
Atès que la Comissió de seguiment de la deixalleria formada pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, com a òrgan competent, en data 4 de novembre de 2020,
aprova la previsió del pressupost anual del servei de la deixalleria presentat per GUSAM per
l’any 2021, de 192.478,69 €, que junt als costos estimats de tractament de residus de la
planta de Mataró provinents de la deixalleria és de 216.175,69 €. Tenint en compte que el
darrer pressupost anual aprovat era de 126.613,47 €, el nou pressupost suposa una major
despesa anual de 89.562,22 €. Per als 8 mesos del 2021 suposarà una despesa addicional de
59.708,15 € sobre els aprovats anteriorment.
Que la distribució del nou pressupost per als diferents ajuntaments és la següent:
DESPESA

A.MUNT

A.MAR

ST. ISCLE

Anual

216.175,69 €

86.694,33 €

117.772,48 €

11.708,88 €

8 mesos (gen-ag)

144.117,13 €

57.796,22 €

78.514,99 €

7.805,92 €

Atès que tant l’Ajuntament d’Arenys de Mar, com el de Sant Iscle de Vallalta, han acreditat
que disposen de consignació pressupostària per fer front al nou pressupost de gestió de la
deixalleria fins a la data de finalització de la delegació de la competència.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acordar realitzar un encàrrec de gestió
del servei a l’empresa GUSAM SA, que es va formalitzar mitjançant un contracte programa el
29/08/12, el qual ha estat modificat en data 6/09/2018.
Considerant que el Ple és l’òrgan competent en virtut del que determina l’art. 22.2 F) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local.
Examinat l’informe de Secretaria núm. 32/21, de data 3/05/2021 i els informes d’Intervenció
números 16/2021 de data 3/05/2021, de control financer i 179/2021, de data 3/05/2021, de
fiscalització prèvia limitada.
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Per tant, 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 a GUSAM SA,
consistent en l’augment de pressupost amb el qual està dotat el servei, el qual ha estat
aprovat per la Comissió de seguiment del mateix i pel Consell d’Administració de l’empresa
municipal.
Segon.- Aprovar l’addenda núm. 3 del contracte programa per la qual es regeix aquest
encàrrec, segons el model que s’annexa i que forma part de l’expedient a tots els efectes.
Tercer.- Aprovar la dotació pressupostària a transferir a GUSAM SA, que a partir de la
modificació serà prenent com a referència un pressupost de 216.175,69 € anuals, el que
suposa una major despesa anual de 89.562,22 €.
Quart.- Autoritzar i comprometre a favor de GUSAM una despesa de 59.708,15 € segons el
següent detall per al període previst de gener a agost 2021 (8 mesos):
320.1622.44900
320.1622.44901

Aplicació

Any

Nºmesos Desp. inicial

GESTIÓ DEIXALLERIA
TRASPAS D'APORT.MPALS
PER GESTIÓ DEIXALLERIA

2021

8

29.180,43 €

57.796,22 €

+ 28.615,79 €

2021

8

55.228,55 €

86.320,91 €

+ 31.092,36 €

84.408,98 € 144.117,13 €

59.708,15 €

TOTAL:

Desp. actual

DIFERÈNCIA

Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per la signatura de l’addenda del contracte programa que
obra a l’expedient.
Sisè.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la societat GUSAM SA i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Setè.- Notificar l’acord a GUSAM SA i als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta, així com al corresponent departament i a la Intervenció municipals.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1367.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
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Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1764.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1879.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1934.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1978.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1981.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
CONCURS D’EMPRENEDORIA “ARENYS DE MUNT EMPRÈN”, EN RÈGIM DE
COMPETÈNCIA COMPETITIVA DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut i diu que és una
tasca de tots els grup municipals que han participat en les mateixes; tot seguit, llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
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Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament
per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment s’està tramitant una modificació.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data
16/3/2017, va aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de les
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’àmbit d’emprenedoria per l’any
2017, les quals van ser publicades al BOPB del dia 16/6/2017.
Vist que les bases vigents ja no es consideraven adequades a la realitat socioeconòmica
actual, i després de diverses sessions de treball, s’han redactat unes noves bases amb
diversos canvis que s’estimaven necessaris, essent els més significatius: s’han establert uns
nous criteris de puntuació, atorgament de premis en comptes de subvencions, obligatorietat
de donar-se d’alta en tres mesos,...
Vist que la competència per derogar i aprovar les bases específiques correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 124.3 del ROAS.
Examinat l’informe de secretària núm. 33/21 de data 6/05/2021.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Derogar les Bases específiques reguladores de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’àmbit d’emprenedoria per l’any 2017, aprovades per sessió
plenària de data 16/3/2017 i publicades definitivament al BOPB de dia 16/6/2017.
Segon.- Aprovar inicialment les Bases reguladores del Concurs d’Emprenedoria “Arenys de
Munt Emprèn”, en règim de concurrència competitiva, segons el redactat que obra a
l’expedient 842/2021, a tots els efectes legals.
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les Bases
s’entendran definitivament aprovades.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=1989.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2166.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2178.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2431.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2741.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2783.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent uns aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2786.0

Intervenció del regidor Sr. Coll, com a regidor de Comunicacions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2882.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2896.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
5. MOCIÓ DEL GRUP JUNTS PER UNA MILLOR GESTIÓ DELS ERTOS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2901.0

_____
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La regidora Sra. Devesa llegeix la moció següent:
“El 14 de març de 2020, amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19 provocant estrictes i
necessàries mesures de confinament i l’aturada general de l’economia, el Govern espanyol
va aprovar el Reial Decret 463/2020 pel qual s’acordava la declaració d’Estat d’Alarma,
després que en els darrers dies el Govern de Catalunya ja hagués acordat fortes mesures
restrictives de la mobilitat i de confinament com fou el cas d’Igualada. Aquestes mesures
provocaren un fort sotrac en les economies domèstiques a causa del tancament d’empreses,
el comerç no essencial, restant aturada la major part de l’activitat econòmica.
Aquell decret s’ha anat prorrogant de tal manera que aquella declaració d’Estat d’Alarma
inicial encara restaria vigent fins el proper dia 9 de maig de 2021, moment en què les
administracions hauran de recórrer a algun altre instrument legal si el que es pretén és
seguir lluitant contra la propagació del virus amb mesures restrictives com les que s’han anat
aplicant fins ara.
Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 2 de març
de 2021, s’han presentat a Catalunya 98.137 expedients de regulació temporal d’ocupació
que han afectat a un total de 718.820 persones treballadores.
Aquesta enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTOS, els tràmits
d'acomiadaments i finalitzacions de contractes que s'han produït han desbordat els serveis
públics d'ocupació. En múltiples ocasions, el cobrament dels ERTO sovint ha estat amb
retards i amb quantitats diferents a les que tocarien, amb els corresponents problemes que
suposa regularitzar la situació.
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer l'esforç que milers de persones - treballadors, autònoms, restauradors,
comerciants, firaires i d'altres treballadors dels sectors de la cultura, la restauració, l’oci i el
comerç del municipi - han fet fins ara per poder adaptar-se a la situació econòmica actual i a
les mesures decretades des dels diferents governs per tal d'aturar la pandèmia.
Segon.- Instar al Govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les persones
afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata i a millorar
de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu que es resolguin amb
urgència totes les incidències i reclamacions.
_____
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Tercer.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que promogui les reformes
necessàries per evitar que els beneficiaris de prestacions per desocupació percebudes com a
conseqüència d’un ERTO tramitat a causa de la pandèmia no es vegin perjudicats a efectes
de la declaració de l’IRPF de l’any 2020, de manera que no se’ls obligui a realitzar una
declaració automàtica pel fet d’haver tingut dos pagadors.
Quart.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la Generalitat, al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers Socials i Família i els
d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a cadascun dels seus
grups parlamentaris, a l’Associació de Comerciants de l’ABIC i a l’Associació Empresa i
Coneixement d'Arenys de Munt, a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC).”
Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=2932.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=3141.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=3169.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=3400.0

En aquest punt, el Ple s'atura uns minuts perquè la Secretària municipal no té connexió.
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=4596.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=4778.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=4814.0

_____
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=4884.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze 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. Santiago Morell i Capellera, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i dos vots en contra de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
6. INFORME ANUAL 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 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=4903.0

“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), es dona compte al Ple de l’informe anual emès per la
Intervenció, número 14/2021 de data 13 d’abril de 2021, 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 2020, 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:

_____
CVE: 20210-06284-10211-61751

- S’han emès 470 informes en exercici de la funció interventora, dels quals 36 són amb

objeccions, i en relació a aquests s’han aprovat 31 decrets contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
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2) Informes d’omissió de la funció interventora.
- S’han emès 16 informes d’omissió de la funció interventora.
3) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- S’han emès 6 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a

justificar, tots favorables, i 3 d’ells amb observacions, el detall del qual consta a l’Annex I
d’aquest informe.

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 favorable.

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.”
7. INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5001.0

“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).
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L’Informe resum ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. D’acord amb la
Resolució de la IGAE de 2 d’abril de 2020, l’informe també ha de contenir la valoració del Pla
d’Acció aprovat per l’Alcaldia, per al seu seguiment pel Ple d’acord amb l’art. 38 de
l’esmentat reglament de control intern.
L’Informe resum s’ha d’elaborar en el primer quadrimestre de l’any i s’ha de remetre a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) abans del 30 d’abril, i se n’ha de
donar compte al Ple a través del President de la corporació.
La Intervenció municipal ha emès en data 29 d’abril de 2020 l’informe número 15/2021 que
conté el resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2020. El Pla d’Acció valorat
en aquest informe ha estat l’aprovat per l’Alcaldia per Decret 351/2020 de data 15/10/2020.
D’acord amb l’exposat es dona compte al Ple de l’Informe resum anual emès per la
Intervenció municipal, número 15/2021 de 29 d’abril, relatiu als resultats del control intern
de l’exercici 2020, que inclou conclusions i recomanacions, així com les deficiències que
requereixen de l’adopció de mesures correctores. L’informe recull també la valoració del Pla
d’Acció 2020 aprovat per l’Alcalde per Decret 351/2020, per al seu seguiment pel Ple.
Les principals incidències que es posen de manifest per a l’adopció de mesures correctores
són les següents:
CODI

DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA

PA 20/01

Incompliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera en licitacions

PA 20/02 -G GUSAM_ Irregularitats administratives en la contractació menor
PA 20/03 -G GUSAM_ Recurrència en la contractació
PA 20/04 -G GUSAM_ Manca de cobertura per al pagament de complements i hores extres
al personal
PA 20/05 -G GUSAM_ Manca de compliment de tràmits previstos en els encàrrecs

8. INFORME SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5050.0

_____
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“Es dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 1r trimestre del pressupost
2021, la qual ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques junt amb
l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012, en compliment del que disposa l’art. 16
de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:
 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
4.911.155,84 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
1.170.509,01 €
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals
 A títol informatiu, indicar que s’assoleix la capacitat de finançament.”
9. INFORME DE PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE
2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5081.0

“En compliment del que disposa l’article 64.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 es
dona compte al Ple de l’Informe 24/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 6 d’abril
de 2021, de conformitat amb el que estableix l'article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018
pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
nacional.
En ell s’informa del següent:
Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
corresponents al primer trimestre de l’any 2021, el període mig de pagament és el següent:
Rati Operacions
Pagades

31,50 dies

Import
Operacions
Pagades
703.697,77 €

Rati Operacions
Pendents de
Pagament
23,44 dies

Import
Operacions
Pendents de
Pagament
153713,16 €

Període mig de
pagament
30,06 dies

Atenent que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, es dona
_____
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COMPLIMENT al període mig de pagament pel citat període.”
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10. INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5102.0

“En compliment del que disposa l’article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional i l’article 64.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 es
dona compte al Ple de l’Informe 25/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 6 d’abril
de 2021, de conformitat amb el que estableix l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, relatiu a la morositat del 1r trimestre del
2021.
En ell s’informa del següent:
“PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
a.
b.
c.
d.

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.
Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010
Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Entitat

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
Informe corresponent a l'exercici: 2021
Trimestre: PRIMER
_____
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Períodes de PMP inclosos1

PMP (dies)

PRIMER trimestre any 2021

34,59

a) Pagaments Realitzats en el Període

b) Interessos de demora Pagats en el Període:

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:

_____
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11. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5142.0

“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 106 a la 159, ambdues incloses,
des de l’1/04/2021 al 9/05/2021:
-

Resolucions en matèria d’economia: 18
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria de contractació: 12
Resolució en matèria de béns: 1
Resolució en matèria d’eleccions: 1
Resolució en matèria de representació legal: 1
Resolució en matèria d’aprovació de projectes: 1
Resolució en matèria de delegació de competències: 2
Decret 108/21, de 7/04/2021, i Decret 114/2021, de 8/04/2021, d’incorporació de
romanents
Decret 147/21, de 28/04/2021, de modificació dels membres del Consell de la Gent Gran

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/04/2021 al 9/05/2021, en matèria de:
_____
CVE: 20210-06284-10211-61751

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

-

Seguretat: 10
Acció Social: 1
Medi Ambient (Activitats): 1
Obres menors: 1”

Per urgència, acordada per unanimitat en la Junta de Portaveus, s’inclou a l’ordre del dia el
següent punt:
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS EN ELS ÀMBITS ESPORTIU, CULTURAL I EDUCATIU, I SOCIAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5212.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, exposant breument el seu contingut; tot
seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta:
“El Ple celebrat en data 18 de març de 2021 va aprovar la modificació de les següents Bases
de subvencions:
- Bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit esportiu de
l’ajuntament d’Arenys de Munt, per concurrència competitiva (Exp.
505/2021)
- Bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit cultural i educatiu
de l’ajuntament d’Arenys de Munt, per concurrència competitiva (Exp.
507/2021)
- Bases específiques en l’àmbit social de l’ajuntament d’Arenys de Munt, per
concurrència competitiva (Exp. 508/2021)
Els acords de modificació es van publicar al BOPB de data 26/03/21 i al tauler electrònic de
l’Ajuntament, i contra aquests no es van formular al·legacions, pel que han esdevingut
definitives i han estat publicades al BOPB de 5 de maig de 2021.
Posteriorment però, s’ha posat de manifest la necessitat d’introduir un nou paràgraf en
totes elles motivat per la necessitat d’aclarir els criteris de graduació dels possibles
incompliments de les condicions imposades amb la subvenció els quals, d’acord amb l’art.
_____
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17.3.n) de la Llei 38/2003 General de Subvencions, han de respondre al principi de
proporcionalitat i han de servir per determinar l’import que finalment s’ha de percebre pel
beneficiari en aquests casos.
Amb aquesta finalitat, es proposa la modificació de l’art. 17 de les bases esmentades per tal
d’introduir un nou apartat.
Vist l’informe de Secretària 35/21 de data 10/05/2021.
Vist que la competència per modificar les Bases correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord
amb l’article 124.3 del ROAS.
Es proposa al mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les següents Bases Específiques Reguladores
de subvencions, per tal d’introduir un nou apartat amb el següent contingut:
“El cost total del projecte/activitat s’haurà d’haver realitzat en almenys un 80%. En cas de
que s’executi en un % inferior es procedirà a reduir proporcionalment l’import de la subvenció
rebuda; si s’ha executat un 80% o més, l’import de la subvenció es mantindrà.”
Bases a modificar
Bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit
esportiu de l’ajuntament d’Arenys de Munt, per concurrència
competitiva (Exp. 505/2021)
Bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit
cultural i educatiu de l’ajuntament d’Arenys de Munt, per
concurrència competitiva (Exp. 507/2021)
Bases específiques en l’àmbit social de l’ajuntament d’Arenys
de Munt, per concurrència competitiva (Exp. 508/2021)

Article
Art. 17
(nou apartat 6)
Art. 17
(nou apartat 6)
Art. 17
(nou apartat 6)

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de
les Bases s’entendran definitivament aprovades.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
_____
CVE: 20210-06284-10211-61751

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5277.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5425.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5431.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC diu que votaran a favor
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5448.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5457.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5493.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5499.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
Intervenció del Sr. Alcalde recordant veïns i veïnes que poden fer precs i preguntes al final
del Ple a través del telèfon 673.93.47.62:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5514.0

PRECS I PREGUNTES
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA RECAPTACIÓ TEÒRICA I REAL DE L’IBI I LA RESTA
D’IMPOSTOS DIRECTES UN COP FINALITZAT L’EXERCICI 2020.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:

_____
CVE: 20210-06284-10211-61751
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“Vist que ha finalitzat l’exercici pressupostari 2020 i per tant la recaptació de l’IBI per aquest
exercici i la resta d’impostos directes dels quals havia una previsió d’ingressos de 4.580.000
€.
Vist que la recaptació inicial prevista en el pressupost del 2020 en concepte d’ingressos per
IBI de naturalesa rústica era de 14.000€, i per l’IBI de naturalesa urbana era de 3.286.000 €.
Preguntem a l’equip de govern quina ha estat la recaptació real de l’Impost de Béns
Immobles per l’any 2020 en cadascú dels dos tipus d’IBI.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5557.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5602.0

13. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES FACI PÚBLIC UN CRONOGRAMA DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL TRAM DE RIERA I PENYA, TORRENT DE’N PUIG I ROTONDA Ctra.
C-61.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Som coneixedors de realitzar les obres en dues fases. La primera efectuar-la en Riera i Penya
més la connexió al barri de Sant Carles; i la segona la que afecta a la rotonda de l’entrada al
municipi i accés a la zona industrial Torrent d’en Puig.
El mes de març es va aprovar el projecte executiu, del qual ens n’alegrem, però no tenim cap
més informació al respecte. Sabem que per un motiu o per un altre a tots els veïns i veïnes del
nostre poble els afecta l’obra de la urbanització de la riera.
Entenem per això, i perquè així ens ho han expressat, que necessiten el màxim d’informació.
En nom de tots els que ens ho han transmès i per tothom en general els hi demanem que:
Facin un CRONOGRAMA del temps de l’execució de l’obra de la riera i es pengi a les
cartelleres municipals, al web municipal i, a ser possible, que s’enviï als domicilis.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5718.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5832.0

14. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS ROMANENTS REALS DE L’EXERCICI DE L’ANY
2020 I EN QUÈ S’HO GASTARAN.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
_____
CVE: 20210-06284-10211-61751
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“Hores d’ara, entenem que tenen ja tancat comptablement l’exercici del 2020.
Vostès ens van dir, quan es confeccionava el pressupost 2021, que algunes accions quedaven
supeditades a aquests romanents.
Els recordem que també van dir-nos que algunes propostes nostres, que en aquell moment
no van acceptar cap ni una, seria possible que amb els romanents es tinguessin en compte.
Propostes com fer formació atenent la necessitat de pal·liar la bretxa digital, o una atenció
psicològica adequada a la influència sobre les persones derivada de la situació, de la crisi
sanitària, o bé les barreres arquitectòniques, l’accessibilitat, ja que són múltiples les que
tenim encara en el nostre municipi i moltes persones amb dificultats de tots tipus afectades.
Per tant, els volem preguntar en què es volen gastar els diners dels romanents del 2020.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=5979.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta com a regidor d’Hisenda:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6032.0

15. PREC DEL GRUP PSC PER LA CREACIÓ D’UNA LINIA D’ATENCIÓ I ASSESORAMENT PER
A INFANTS I ADOLESCENTS VICTIMES DE VIOLÈNCIA.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“El passat 15 d’abril es va aprovar al Congrés dels Diputats el projecte de Llei Orgànica de
Protecció a la infància i a l’adolescència front la violència, llei pionera i que pot suposar un
gran avanç en els drets i en la protecció dels infants i adolescents en situacions de violència;
violència que ja és present en moltes situacions de la vida quotidiana dels nostres infants i
adolescents, essent que ja tenen per exemple la condició de víctima en situacions de violència
de gènere després de l’última reforma de l’estatut de la víctima.
No obstant això, els nostres infants i adolescents, pateixen diferents tipus de violència, com
per exemple, la sexual, delictes efectuats a través de xarxes socials o internet.
Des del consistori existeix una línia d’atenció de dones víctimes de violència que es deriva al
telèfon de la Generalitat així com també existeix un servei d’atenció telefònica gratuïta i
permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils, que tampoc s’ofereix
de forma directa per l’Ajuntament sinó que es deriva al telèfon de la Generalitat de Infància
Respon.
Entenem del tot necessari que s’estableixi una línia d’atenció personalitzada i confidencial
d’assistència i atenció a dones víctimes de violència de gènere, però més important encara un
pla d’actuació i una línia d’atenció quan les víctimes d’una situació de violència, sigui quina
sigui la seva naturalesa, ho sigui un infant o un adolescent del municipi.

_____
CVE: 20210-06284-10211-61751

És per això que els demanem estudiïn la possibilitat, i estableixin aquesta línia d’atenció i
assessorament a infants i adolescents víctimes de violència que sovint queda desprovista
d’aquesta intervenció immediata i tan necessària per la seva protecció.”
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6159.0

Intervenció del regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6246.0

16. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER EL TREBALL QUE S’ESTÀ FENT PER
ACONSEGUIR LA TARIFACIÓ DE L’AIGUA ADAPTADA A DIVERSES CASUÍSTIQUES
INDIVIDUALS.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Arenys de Munt som un municipi pioner pel que fa a recuperar el servei d’abastament de
l’aigua de manera 100% pública. El fet de poder gestionar un servei públic de manera directa
no només fa que els beneficis reverteixin en la mateixa millora d’aquest servei, sinó que
també permet que la gestió pugui ser el més transparent i justa possible.
És per tot això que des de l’Ajuntament i l’empresa municipal GUSAM SA tenen la capacitat
d’ajustar les tarifes per fer-les justes i adequades al context econòmic i a la prestació del
servei. Un fet que anem duent a terme des de fa temps, cosa que fa que Aigües d’Arenys
estigui gestionant el servei molt correctament i no hi hagi cap família a qui se li talla l’aigua
si no la pot pagar en un moment determinat.
Per sumar millores al servei, diverses veïnes van fer arribar propostes per les quals sabem
que s’ha estat treballant i volem demanar per aquestes. Igual que hem mirat de fer amb les
subvencions de l’Escola Bressol La Petjada, hem de tenir present la nova realitat familiar que
tenim. Les famílies on els progenitors estan separats, divorciats o viuen en dues llars diferents
i tenen fills/es en comú en custòdia compartida, troben que només poden empadronar els
fills/es a una de les dues llars, un fet que afecta la factura de l’aigua. Sabem que s’està
treballant per adequar-nos a aquesta nova realitat i poder oferir una tarifació justa a aquest
tipus de famílies.
Per tot això volem preguntar al president de l’empresa pública GUSAM SA i alcalde del
municipi, quins treballs s’estan fent per adaptar la tarifació de l’aigua a casuístiques
individuals com les que hem plantejat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6297.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6403.0

_____
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17. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES FACI UN PLA DE XOC PER TAL D’AFRONTAR
L’INCIVISME PRESENT ALS RIALS DEL MUNICIPI.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Des de la CUP Arenys de Munt no ens agrada fer aquest tipus de precs perquè sabem que
des de l’Ajuntament és complicat poder afrontar i incidir en l’incivisme.
Volem traslladar al Govern diverses preocupacions que reiteradament ens han estat
traslladant algunes veïnes del municipi respecte a l’estat de la neteja dels rials propers al
municipi.
Com bé saben alguns regidors i regidores aquí presents, perquè ja els hi he comentat
personalment, hi ha diverses persones del municipi que passegen els gossos per aquests rials
i no recullen les defecacions dels animals. En part, hem observat que sovint és perquè duen
els gossos deslligats i els animals s’allunyen i van al seu aire, un fet que per normativa
municipal és sancionable i que no només succeeix en rials sinó que també en el nucli del
poble (per exemple el Camí Rossell o el Carrer Primer de maig). D’aquests rials, n’hi ha un que
passa just pel costat de l’escola d’educació infantil i primària Sobirans. Són moltes les
persones que ens han fet arribar queixes de l’estat d’aquest rial sobretot per la proximitat de
l’escola.
És per tot això que volem demanar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt perquè de manera
transversal de les diverses regidories de Salut Pública, Seguretat i Medi Ambient que es traci
un pla de xoc de civisme de manera urgent. Apostem perquè la Policia municipal patrulli
durant uns mesos per aquestes àrees i faci campanyes de civisme, no només pel fet de recollir
les defecacions dels animals o de tirar aigua a les orines, sinó que també controli que els
animals estan censats i porten xip i que no van deslligats; arribant a sancionar les persones
que siguin reincidents.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6528.0

Intervenció de la regidora delegada de Salut Pública, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6642.0

Intervenció del Sr. Alcalde ampliant la informació donada per la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6714.0

_____
CVE: 20210-06284-10211-61751
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18. PREC DEL GRUP CUP PER MILLORAR LA SENYALITZACIÓ DEL “CEDIU EL PAS” A
L’ALTURA DE LA RAMBLA RIERA I PENYA 77.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Quan es va urbanitzar la Riera fins al pont es van eliminar els dos sentits de circulació de la
Rambla Riera i Penya. És per això, que l’accés a la Riera des de la Rasa va deixar de permetre
anar cap als dos sentits. Aquest fet ha canviat i no sabem si és perquè no està ben
senyalitzat, que ho dubtem, o perquè els conductors/es no veuen el senyal, ja que està massa
alçada o pot ser que quedi tapada; que sovint els vehicles no cedeixen el pas a aquells que
accedeixen a la Riera per l’entrada que hi ha des de la Carretera Sant Celoni.
Sabem que tota aquesta zona es pacificarà i s’arreglarà un cop s’urbanitzi l’últim tram de la
Riera, però mentre això no arriba ens agradaria demanar al Govern i a la regidoria de
Seguretat i Mobilitat que es millori la senyalització del tram fent més visible el senyal per
evitar ensurts com algunes veïnes ens han fet arribar o possibles accidents que esperem que
no passin.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6745.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat i Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6819.0

19. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI ESTANT PODENT OBTENIR LES DADES
DESGLOSSADES PER GÈNERE I GRUPS D’EDAT.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Al Ple de gener de 2020 vam presentar un prec perquè es treballés per conèixer en l'àmbit
sociològic les dones, les persones migrades i les persones LGBTI d’Arenys de Munt. Aquest
prec estava encarat a complementar propostes anteriors que havíem fet amb relació a les
necessitats d’habitatge en perspectiva de gènere.
Ha passat més d’un any i volem preguntar per aquesta qüestió. Sabem que la COVID19 no
ens ha permès desenvolupar tot allò que teníem previst ni que volíem aconseguir, però ara
que ja sembla que l’estem superant hem de recuperar projectes i tasques que ens hagin
quedat paralitzades.
Volem demanar al Govern que faci un esforç per aconseguir totes les dades relatives a la
població del municipi desglossades per gènere i grups d’edat: persones usuàries del DISAM,
d’Acció Social en cada una de les seves branques; persones de les comissions municipals i de

_____
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les associacions i entitats. Poder obtenir aquestes dades serà molt valuós per detectar els
perfils de les persones que depenen d’Acció Social, fet que ens permetrà implementar
millores i actuar davant la feminització de la pobresa a causa de les noves situacions i
configuracions familiars. Així com, poder estudiar si la participació de les dones en
l’organització de les festes i activitats d’Arenys de Munt és suficient o hem de fer campanyes
per activar-la.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6862.0

Intervenció del regidora delegada d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Sra. Gros, dona resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=6948.0

20. PREC DEL GRUP JUNTS PER POSAR NOM A LA PLAÇA DE CAN SALA DE BAIX I PERQUÈ
ES FACI UNA ÀREA LÚDICA INFANTIL AMB ELEMENTS NATURALS.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“La plaça sense nom de Can Sala de Baix segueix tal com diem, sense nom, des de Junts per
Arenys de Munt volem proposar que s’anomeni la Plaça dels Alocs, un nom que creiem que se
li escau ja que d’aquesta manera es recorda com se li deia antigament a aquest barri degut a
la quantitat d’alocs que hi havien.
També fa pocs dies vam escoltar al regidor d’Espai públic per la ràdio explicant el
plantejament de millores per algunes àrees lúdiques infantils del poble. Nosaltres ens
centrem amb la plaça que estem parlant fins ara, la de Can Sala de Baix. Un lloc on es pot fer
una important renovació, canviant les estructures velles i malmeses per un gran joc de troncs
de fusta natural i cordes per poder trepar i escalar, que ofereix reptes als infants més grans i
oportunitats d’imaginació als més petits, una sorrera, joc d’equilibris, una zona de jocs
sensorials, elements musicals i sense colors estridents. Un parc més natural, que doni la
possibilitat a la mainada a poder desenvolupar altres tipus de joc, un joc més obert,
imaginatiu i aventurer i poder sortir una mica del binomi tobogan-gronxador.
Un exemple d’aquests parcs el tenim a Banyoles, al parc de la Draga, al Parc de l’Agulla de
Manresa, o a Cornellà, al Parc de Can Mercader.
Pensem que aquesta àrea lúdica que demanem per aquest lloc és molt bona opció, per la
ubicació, l’espai i la vegetació, i s’hi afegeixen un parell de taules de pícnic es poden passar
bones estones per llegir, descansar o fer un mos.
Per tot l'exposat preguem que es tinguin en compte les nostres aportacions i poder disfrutar
en un futur d’una plaça amb nom amb una àrea lúdica infantil que mereix Arenys de Munt.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7110.0

_____
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Intervenció de la regidora de Cultura i Ensenyament, Sra. Vila, donant resposta al prec:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7215.0

21. PREC DEL GRUP JUNTS PER POSAR UN PANELL INFORMATIU A L’ENTRADA DEL POBLE.
El regidor Sr. Morell formula el prec següent:
“Quan per algun motiu queda tallada la riera, diada de Sant Jordi per posar un exemple
recent, es provoca un col·lapse a l’entrada del poble provocat per tots els cotxes, que
ignorant el tall, entren, no poden passar i el municipal els obliga a tornar enrere riera avall,
situació que molt sovint repercuteix a la carretera general.
És per això que fem el prec de posar un panell informatiu abans, a l’alçada del basar xinès
per exemple, advertint dels talls de circulació ,que també podria ser útil per advertir d’altres
circumstàncies, i que creiem evitaria aquestes situacions d’embús.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7357.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicació, Sr. Abel Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7413.0

22. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE ELS BANCS DE L’AVINGUDA DEL REMEI.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“Quan pugem per l’avinguda del Remei venint del carrer dels Flors per anar al CAP ens
trobem amb uns bancs en un estat força lamentable enfocats directament a les matrícules
dels cotxes allà aparcats i donant l’esquena a qualsevol vianant. Preguntem a l’equip de
govern si hi ha intenció de fer alguna cosa al respecte.
Aportem dos suggeriments: en lloc de bancs posar cadires que actualment amb les mesures
de distància son més practiques i posar-les mirant cap endins que permet una conversa o una
salutació a les persones que passin per la vorera.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7477.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7526.0

_____
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23. PREC DEL GRUP JUNTS PER CANVIAR LA SENYALITZACIÓ EN L’ACCÉS DE LA
CARRETERA EN LA ZONA DE FRIME.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“En la zona de FRIME existeix un accés ascendent força pronunciat per els vehicles que es
volen incorporar a la carretera.
Els vehicles que s’incorporen poden fer-ho, en direcció a Arenys de Mar o bé en direcció a
Arenys de Munt, si la seva incorporació és a la dreta (direcció Arenys de Mar) cap problema
però si el vehicle que s’incorpora ho fa a la seva esquerra (direcció Arenys de Munt), es
trobem davant un greu problema de seguretat viària, tant per al propi vehicle que fa la
maniobra com per el vehicle que baixa en sentit Arenys, tenint en compte, que el vehicle que
baixa ve d’una petita corba on perd visibilitat i el vehicle que s’incorpora ho fa per un accés
ascendent molt pronunciat on la seva acceleració és lenta i la seva visibilitat dels vehicles que
baixen per la seva esquerra és molt escassa.
Donat el que exposem i que es notori que es tracta d’un lloc perillós on hi han succeït diversos
accidents, demanem a l’Ajuntament que es faci una regularització de la senyalització en
aquest lloc, fem que l’accés a la carretera en aquest punt sigui d’obligatorietat anar en sentit
dret, és a dir direcció a Arenys de Mar.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7593.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7681.0

24. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun aclariment o pregunta dels temes debatuts:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7737.0

Intervenció del regidor Sr. Muns sobre diverses qüestions (incivisme i la publicació del
desglossament de dades):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7775.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista preguntant qui ha de respondre, si ella o la regidora
Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7837.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7850.0
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Intervenció de la regidora Sra. Gros sobre la publicació de dades:

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7860.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre el prec que han fet sobre la línia d’atenció a
infants i adolescents víctimes de violència:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=7943.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista en resposta regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=8019.0

Intervenció del regidor Sr. Coll sobre la publicació de les dades proposada pel Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=8042.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant el Ple per finalitzat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017955bf4c19016d?startAt=8066.0

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