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ACTA NÚMERO 12/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-dos minuts del dia divuit de novembre
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, diu que oficialment ja ha acabat la festa major, que ha
estat molt lluïda i que hem pogut començar a viure-la amb normalitat en un nou context després
de la pandèmia. També recorda el telèfon al que poden enviar un SMS o un missatge de WhatsApp
per si els veïns i veïnes volen intervenir fent precs i preguntes.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=1.0

El Sr. Alcalde també diu que abans de tractar la part dispositiva es llegirà una declaració
institucional que ha formulat el grup CUP, la qual té el suport dels grups municipals ERC i JUNTS i
del regidor no adscrit, però que no s’hi suma el grup PSC.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=94.0

El regidor Sr. Muns, del grup CUP, llegeix el text següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ARNAU MÓRA I ELS 7 DE 30G
“El 30 de gener de 2018 l’Arnau Móra, veí d'Arenys de Munt, juntament amb centenars de
persones més, es manifestava al Parc de la Ciutadella en suport a la investidura del MH President
Carles Puigdemont. Dos mesos més tard va ser detingut i acusat de delictes de desordres públics i
lesions lleus, ell i 6 companys més seran jutjats el proper 25 de novembre. La Fiscalia, i fins fa pocs
dies la Generalitat de Catalunya, li demana 3 anys de presó.
Entre empentes i cops de porra, l'Arnau feia costat a una dona en cadira de rodes que exercia el
seu dret a donar suport a la investidura del president a l’exili. A la Generalitat i a la Fiscalia no els
va agradar que s’hi posés enmig.
Són temps en què els polítics al Govern demanen el suport dels carrers i denuncien la persecució
de l’independentisme, però, com diu l’Arnau, “dilluns ens diuen que hem de manifestar-nos i
dimarts ens volen a la presó”.

1

CVE: 20220-06294-14785-22174

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

Explica l’Arnau que a les vuit i vint del matí del dia que el van detenir, a la garjola se sentia sol i va
pensar més que mai en l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart, en Jordi Sánchez, la Carme Forcadell, en
Joaquim Forn, en Jordi Turull, en Josep Rull, en Raül Romeva, la Dolors Bassa, els alcaldes
encausats, els músics empresonats, en les persones com ell… I va pensar també que la justícia en
aquest país és arbitrària.
Ens demanaven que hi fóssim, i l’Arnau amb els 7 del 30G hi eren; eren on feia falta, al Parc de la
Ciutadella, mentre al Parlament es donava la investidura fallida del president que va proclamar i
suspendre la República. L’Arnau no va fallar, la gent de la Ciutadella no va fallar. El 30 de gener de
2018 es tancava el cicle electoral imposat pel 155 i la gent allà defensava la investidura de l’exiliat.
No hi va haver investidura sinó cops de porra.
Han passat més de 3 anys, d’angoixa, de dubtes, de preguntes i de més repressió.
El nombre de persones encausades creix i, a data d’avui, oficialment, la Generalitat segueix fent
costat als que acusen mentre assegura que vivim una causa general contra l’independentisme. Un
nou exemple recent és el cas dels 4 bagencs que s'enfronten a penes de fins a 10 anys per uns
incidents davant la Guàrdia Civil i que reclamen a la Generalitat que no participi de la farsa i retiri
l'acusació.
Durant aquest setmana s’ha sabut per la premsa que els a Generalitat es retira de l’acusació
contra els set activistes del 30G. En el judici previst pel proper 25 de novembre la Generalitat fins
ara demanava 15 mesos de presó per desordres públics i 9 per atemptat contra l’autoritat. Sense
dubte és bo per les persones encausades, però mai hauria hagut de ser notícia. Hauríem d’esperar
sempre que la Generalitat de Catalunya defensi qui la defensa.
El que no canvia és que ens trobem altra vegada davant d’una justícia que utilitza el seu poder per
discriminar arbitràriament i criminalitzar el moviment independentista vulnerant l’exercici dels
drets fonamentals de manifestació, llibertat d’expressió i dret a la protesta.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt
 Expressem tota la nostra solidaritat i suport a l’Arnau Móra i a les 6 persones més del grup
que s’anomena els 7 del 30G, a les seves famílies, amistats i grups de suport davant les
acusacions desproporcionades que pretenen enviar-los a la presó per exercir el seu a dret a
la manifestació. Les 7 persones encausades estaven on calia el 30 de gener de 2018.
 Seguim condemnant la repressió contra el moviment independentista i de manera especial
contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat d’expressió.
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 Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que continuï en la voluntat de retirarse com acusació particular d’aquesta i totes les causes obertes per l’exercici del dret a la
lliure manifestació.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=131.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Muñoz, del grup PSC:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=380.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, del grup PSC, manifestant que no s’adhereixen a la
declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=395.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21/10/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es dona per aprovada l’acta per unanimitat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=403.0

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
I CIVISME D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=435.0

El regidor delegat d’Espai Públic i de Seguretat, Sr. Castillo, exposa breument el seu contingut; tot
seguit llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que en data 18/10/12 es va publicar al BOPB el text íntegre de l’Ordenança de Convivència i
Civisme d’Arenys Munt i va entrar en vigor en data 12/11/12.
Atès que data 18/05/2015, es va publicar al BOPB la modificació puntual dels articles 22.4 i 28.2 de
l’ordenança, per temes de soroll.
Atès que desprès de nou anys de la seva aplicació, s’ha considerant adient ajustar el text a les
noves normatives i a les sentències emeses, així com aclarir la seva aplicació puntual i l’annex de
sancions.
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Atès que l’elaboració d’ordenances i reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment establert a
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l’article
178 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 (TRLMRLC) i els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS).
Atès que l’article 56 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, indica que per a la modificació
d’Ordenances i Reglaments cal observar els mateixos tràmits que per a la seva aprovació.
Vist l’informe jurídic i la resta de documentació obrant a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.d) LRBRL i l’article 52.2.d) TRLMRLC,
l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la
Corporació, i que aquesta competència és delegable, segons l’article es 123.3 LRBRL.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment les següents modificacions de l’Ordenança municipal de
Convivència i Civisme:
- Eliminar, de l’art. 14 sobre Utilització d’espais, equipaments i béns públics, els apartats:
b) La venda ambulant i la compra a l’espai públic de qualsevol tipus d’aliment, begudes, productes
o serveis, llevat de les autoritzacions específiques.
c) Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació sense comunicar-ho prèviament a
l’Ajuntament.
I en la part final del número 4 s’elimina: “tant si les pintades es fan a zones de domini públic, com
a façanes, parets o altres elements privats.
Quan l’immoble hagi estat objecte de pintades, el propietari podrà imputar a l’entitat o persona
responsable, el cost de les corresponents factures de neteja i condicionament, al marge de les
sancions establertes per a aquests casos a la present Ordenança. La responsabilitat de natura
administrativa s’entén sense perjudici de l’exigible a les vies penal i civil.
Sense perjudici de l’indicat al present apartat quant a responsabilitats i imputació de despeses,
l’actuació municipal de neteja de pintades que atemptin contra la dignitat de les persones o el
pluralisme polític, social o cultural es produirà d’ofici, amb la màxima celeritat possible”.
-

En l’art. Article 15. Parcs i jardins, s’afegeix al títol: “públics”
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-

En l’art. 42 sobre sancions s’elimina l’apartat 2: “Les sancions per infraccions lleus poden
ser commutades, d’acord amb les condicions que s’estableixen als articles 48 i 56
d’aquesta Ordenança”.
L’apartat 3 passa a ser 2.

-

Es modifica en la seva totalitat Article 46.- Rebaixa de la sanció si es paga de manera
immediata, que queda redactat:
1. En el cas de les infraccions lleus, les persones denunciades poden assumir la seva
responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa, i s’aplicarà una
reducció del 40% sobre l’import de la sanció proposada d’acord amb el que determina
l’art. 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, sempre i quan es reconegui la responsabilitat
sobre els fets imputats i es renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
2. Aquest tràmit s’ha d’efectuar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la data de recepció de la notificació a on es proposa la sanció.

- En l’Article 48. Sobre la Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per
menors d'edat s’elimina, en l’apartat 2: A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o
tutors o tutores o guardadors o guardadores, que serà vinculant.
Així mateix es modifiquen els següents apartats:
“4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, els pares i
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran també responsables directes i solidaris
de les infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o
negligència tot incloent-hi la simple inobservança. (Sentència TSCJ que anul.la la responsabilitat
solidària).”
- Es modifica l’Article 52 sobre Procediment sancionador
1. El procediment es regirà per l’establert a la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions públiques i amb caràcter subsidiari, caldrà recórrer a la Llei 26/2010, de 3
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i al Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador.
2. Els terminis i les normes sobre la prescripció de les infraccions i les sancions es regeixen pel que
estableix la legislació de procediment administratiu comú.
- Es modifica l’Article 56. Treballs comunitaris
Les infraccions lleus a aquesta Ordenança poden tenir com a mesura alternativa o substitutòria de
la multa, quan els autors o les autores tinguin edat laboral, la realització de treballs de reparació o
de prestacions socials a favor de la comunitat segons determina l’Ordenança reguladora de les
mesures alternatives de sancions econòmiques de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, vigent des del
2 de febrer de 2015. (S’acompanya l’annex de multes)
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Segon.- Que es doni publicitat al BOPB, al tauler d’edictes i al web municipal, de la modificació
durant el termini de 30 dies hàbils, per a què els interessats puguin presentar les al·legacions i
suggeriments que considerin oportuns; en el cas que no es presenti cap, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu i es publicarà al BOPB, al tauler electrònic i al web, el text complet de la
modificació i es donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes
previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”
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ANNEX I. Taula d’infraccions i sancions
Infraccions LLEUS
Art Apt. Infracció
14

2a

14

2a1

14

2a3

14

2d

14

2f

14

3

15

1

15

2a

15

2c

15

2d

15

2e

16
16

c
e

20

5a

Sanció (imports
en EUR)
Cometre accions que puguin deteriorar o alterar les qualitats o les condicions de
300 EUR
funcionament, dels espais, els equipaments i els béns públics
Llençar o col·locar sense autorització municipal fulls, cartells, banderoles, pancartes, rètols i
100 EUR
altres objectes destinats al suport publicitari o informació, sobre qualsevol espai públic o
sobre elements d’edificis i altres béns com vehicles, arbrat, senyalitzacions de trànsit, fanals
i altres elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de mitjans de difusió de
l’expressió
Fer qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en llocs públics, sense autorització
200 EUR
expressa de l’Ajuntament.
Cometre accions que puguin representar un ús abusiu dels béns o que, pel seu caràcter,
suposin una limitació de l’ús general en igualtat d’altres usuaris o un risc per a les persones
o els béns
La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai públic, quan s’indiqui la seva
prohibició
No efectuar, la persona responsable de la concessió de l'autorització per a la col·locació o la
distribució dels elements publicitaris, la neteja dels espais de la via pública que es puguin
haver embrutat i/o no retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que
s'hagin utilitzat i llurs corresponents accessoris
No respectar la senyalització, els horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en
parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic destinats al lleure
Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements de forma contrària a les
condicions que en regulen l’ús
Fer ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i les places públics per
part de persones que no compleixin les condicions i els requisits d’ús
Jugar o fer activitats, en zones d’espais verds destinats al lleure, prohibides per l‘Ajuntament
mitjançant els cartells indicadors que s’hi instal·lin amb aquesta finalitat
Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per sobre de talussos, parterres
i plantacions, de
forma que pugui perjudicar de qualsevol manera els arbres o les plantacions
Abeurar animals, als estanys i a les fonts públiques
Fer consum o provisió excessiva d’aigua a les fonts públiques per deixar-la perdre o bé
destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de subministrament o per
causes de força major
Consumir begudes alcohòliques i substàncies que provoquin drogoaddicció en zones i espais
públics i fer ostentació pública de l’embriaguesa o la drogoaddicció

200 EUR

100 EUR
200 EUR

200 EUR
200 EUR
100 EUR
100 EUR
200 EUR
100 EUR
100 EUR

100 EUR
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20

5b

22

3a

22

3d

22

3f

23

1a

23

1b

27

2

Consumir begudes alcohòliques i substàncies que provoquin drogoaddicció en zones i
espais públics quan per la morfologia i el caràcter del lloc, el consum el facin grups de
persones, o convidi a l’aglomeració d’aquestes
Fer activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres pel funcionament
d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i altres elements destinats a l’esbarjo i al lleure en
el propi domicili; és a dir, per activitats que provoquin contaminació acústica de qualsevol
mena
Fer activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a altres veïns o en els seus
immobles o parts privades d’aquests per desenvolupar activitats domèstiques com regar
plantes, estendre roba amb degoteig, espolsar catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua
(neta o bruta) o brossa a l’interior dels immobles, les comunitats de veïns i a la via pública, o
causar molèsties per la tinença d’animals a l’habitatge.
No mantenir l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en condicions adients d’higiene i
salubritat
Executar feines de reforma, conservació o millora dels immobles (construcció, fusteria, o
altres de semblants) dins la franja horària prohibida en aquest apartat
Executar feines de reparació o instal·lació d’electrodomèstics, aparells elèctrics o
instal·lacions auxiliars dins la franja horària compresa entre les 20.00 hores i les 8.00 hores
o que superin els límits sonors que la legislació de contaminació acústica i les disposicions
municipals estableixen
Emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 23 hores i les 8 hores.

29
30
30
41

2
1
3
2

Fer publicitat sonora
No disposar d’autorització municipal per diversos actes en la via pública.
No complir amb el requeriment municipal d’utilització d’un limitador-enregistrador de volum.
Altres incompliments de l’Ordenança

Infraccions GREUS
Art Apt. Infracció
4

1b

4

2

4

3

4

4

8

2

Fer accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l’estat del
mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat
No respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans i ciutadanes en
aquesta Ordenança i en la resta de normatives
No respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat
de les persones no evitant la comissió d’actes que puguin deteriorar-les
No respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o
individual de la resta de ciutadans i ciutadanes, tot i desenvolupar-se en els espais
privats
Adoptar i/o mantenir conductes i comportaments que atempten contra la convivència
ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no tinguin rellevància penal,
com ara baralles i discussions violentes. És una circumstància agreujant que causin
aldarulls o desordres públics

200 EUR

200 EUR

100 EUR

200 EUR
200 EUR
100 EUR

100 EUR

100 EUR

Sanció (imports
en EUR)
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
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De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR

16 a

Conculcar la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, burla, molèsties
intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions, o fets anàlegs
No seguir les indicacions i les ordres que, mitjançant els procediments establerts i en el
compliment de les funcions i les competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats
municipals i els seus i les seves agents
Desobeir les ordres efectivament dictades per les autoritats municipals o els seus agents
i les expressions irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor/a i pel
context en què es formulen signifiquin una alteració de la convivència
Adoptar comportaments que puguin representar mostres de racisme, xenofòbia o
violència a les activitats culturals o esportives i l’alteració de l’ordre
Comportar-se o practicar exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la
vegetació, per al mobiliari, per al reg, per als paviments o per a qualsevol altre element
auxiliar que integra l’espai públic o que representin un risc per a la integritat física dels
usuaris
Banyar-se als estanys i a les fonts públiques

16 b

Llençar, o permetre que nedin, gossos o altres animals als estanys i a les fonts públiques

a 1.000

16 d

19 1

Llençar qualsevol mena de material susceptible de contaminar el medi als estanys i a les
fonts públiques
Orinar, defecar, escopir o fer altres accions de manca d’higiene en indrets no
específicament autoritzats
Portar animals de companyia a la piscina, o altres edificis públics municipals, llevat dels
gossos pigall
Desobeir les ordres dels socorristes que prohibeixen el bany o perquè cessi l’exercici
d’activitats que puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça
l’ordre o per a d’altres.
Fer servir sabó i altres productes de neteja a les dutxes de la piscina municipals i fonts
públiques
Encendre fogueres o mantenir foc a la via pública sense l’autorització municipal

19 1a

Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o vianants

19 1b

Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament que puguin resultar
danyats
Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis

11 1

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

11 2

14 2e
15 2b

18 a
18 e
18 f

18 g

19 1c
19 1d
19 2a
20 3

20 4

Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o
contaminants o materials que puguin explotar
Llençar o dirigir petards contra els béns, de manera que signifiqui un risc per a la seva
integritat, i també col·locar-los sobre el mobiliari urbà i els béns privats
Fer promoció pública de totes les substàncies que puguin generar dependència i siguin
nocives per a la salut, la distribució gratuïta de mostres, així com, en general, totes
aquelles activitats de publicitat o promoció que incompleixen les exigències legals
Abandonar al carrer estris o instruments utilitzats per al consum de drogues,
estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent

De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR

De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR

a 1.000

De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR
De 401
EUR

a 1.000

a 1.000
a 1.000
a 1.000
a 1.000

a 1.000
a 1.000
a 1.000
a 1.000
a 1.000
a 1.000
a 1.000

De 401 a 1.000
EUR

_____
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20 5d

20 5e
31 1
41 3b

Consumir begudes alcohòliques i substàncies que provoquin drogoaddicció en zones i
espais públics quan com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la convivència i la
tranquil·litat de l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i
els seus elements configuradors
Consumir begudes alcohòliques i substàncies que provoquin drogoaddicció en zones i
espais públics quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o per a la
resta de persones usuàries dels espais públics
Consumir begudes i substàncies que provoquin drogoaddicció en zones i espais públics
quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o la presència d’infants i adolescents
No adoptar, els establiment o activitats, les mesures oportunes per a adequar la
producció de contaminació sonora.
La segona i successives infraccions lleus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini
de sis mesos

De 401 a 1.000
EUR

De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR
De 401 a 1.000
EUR

Infraccions MOLT GREUS
Art

Apt.

4

1a

9

3

19

2a

19

2b

19

2c

19

2d

19

2e

19

2f

41

3a

Infracció

Sanció
(imports en
EUR)
Fer accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de De 1001 a
persones i béns
2.000 EUR
Conculcar la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, burla, molèsties De 1001 a
intencionades i innecessàries, coacció psíquica o física, agressions, o fets anàlegs, quan 2.000 EUR
l’objecte d’aquestes conductes siguin menors, persones amb una discapacitat (física,
psíquica, sensorial o malaltia mental) que les faci especialment vulnerables, o autoritats i
funcionaris/àries que actuïn en l’exercici de les seves funcions.
Llençar o dirigir petards contra les persones, de manera que signifiqui un risc per a la seva De 1001 a
integritat
2.000 EUR
Llençar coets des d’una distància inferior als 500 metres del bosc o zones amb arbres que, De 1001 a
per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió
2.000 EUR
Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids inflamables, i també a la vora De 1001 a
dels establiments d’expedició o emmagatzematge
2.000 EUR
Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió De 1001 a
d’objectes amb risc per a les persones i els béns
2.000 EUR
No respectar les distancies màximes de seguretat establertes en espectacles pirotècnics
De 1001 a
2.000 EUR
Fumar en l'interior de les zones de seguretat establertes en espectacles pirotècnics.
De 1001 a
2.000 EUR
La segona i successives infraccions greus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini de De 1001 a
dos anys
2.000 EUR o
revocació de
l’autorització
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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/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=770.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=804.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=872.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=939.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient d’esperar un moment, atès que el regidor Sr. Morell s’ha
desconnectat. També dona la benvinguda a la Interventora municipal, que en aquest punt
s’incorpora a la sessió (essent les 19:49 h).
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=973.0

Intervenció del regidor Sr. Morell manifestant el sentit del vot del seu grup un cop es
reincorpora a la sessió:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=1005.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=1030.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=1036.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT PER A
L’ANY 2022 I LA PLANTILLA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, diu que serà l’últim d’aquest mandat que el Govern
executarà sencer, explica que han treballat des de l’estiu per poder exposar l’esborrany al
Consell del Poble i als grups polítics, i que va succeir un fet amb el que no es contava, que va
ser la suspensió de les plusvàlues i això va produir un ajustament molt fort; tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió informativa:
“Vist que d’acord amb l'establert en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), correspon a l’Alcaldia formar
el Pressupost General i remetre’l al Ple de la Corporació, degudament informat per la
Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació preceptiva, per a la seva
aprovació, esmena o devolució.
Atès que l'expedient ha de tramitar-se conforme a les disposicions contingudes l’esmentat
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en el Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, que desenvolupa la matèria pressupostària.
Vist que en data 5/11/2021 l’Alcaldia va elevar proposta al Ple per a l’aprovació del
Pressupost General 2022, tenint en compte la recent sentència del Tribunal Constitucional
que anul·la els articles 107.1, 107.2.A) i 107.4 del TRLHL, anul·lant així la fórmula establerta
pel càlcul de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa urbana
(plusvàlua). Per aquest motiu es va considerar convenient declarar , en l’apartat Quart de la
proposta, crèdits indisponibles per un import total de 300.000,00 € fins que el Govern
Espanyol aprovés mesures substitutives que permetessin el cobrament o bé de l’impost
esmentat o bé d’alguna altra fórmula compensatòria per a les finances municipals.
Vist que posteriorment a la convocatòria de la Comissió informativa de Serveis Generals s’ha
aprovat el Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que s’adapta el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional, i
vist que en ell s’han modificat els articles 104, 107 i 110 del TRLHL restablint així una nova
fórmula per al càlcul de la plusvàlua, essent aplicable des del dia següent a la publicació en el
BOE (9/11/2021), per tant, des del dia 10 de novembre. Tenint en compte que aquesta
norma estableix que els ajuntaments que tinguin l’esmentat impost hauran de modificar en
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei les seves
_____
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respectives ordenances fiscals per adequar-les al que disposa però que mentre no ho faci
resulta d’aplicació els coeficients previstos en la mateixa norma.
Vist que, per tot l’anterior, ja no és convenient declarar indisponibles crèdits per un import
total de 300.000,00 € ja que la plusvàlua es podrà seguir liquidant en aplicació de les noves
fórmules establertes i que en aquests sentit l’Alcaldia ha elevat en data 9/11/2021 nova
proposta modificant l’anterior en aquest sentit.
Vist que el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel Pressupost de
l'Ajuntament i els estats de previsió de despeses i ingressos de l’empresa municipal GUSAM,
i vist que conté la documentació exigida per la normativa aplicable (exp.1838/2021).
Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial pel que fa a l’Ajuntament, i que els ingressos
per operacions corrents superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses
d'amortització per endeutament.
Vistos els informes tècnics i la Memòria d’Alcaldia que figuren en l’expedient; i vistos els
informes d’Intervenció 36/2021 i 37/2021, així com les observacions que hi formula.
Atès que la competència per aprovar el Pressupost General correspon al Ple d’acord amb
l’art. 168.4 del TRLHL i que també correspon al Ple declarar la indisponibilitat dels crèdits així
com la seva reposició d’acord amb l’art. 33.3 del RD 500/90.
Per l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple d’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2022 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren i un cop consolidat, és el següent:
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INGRESSOS
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol

I - Impostos directes
II - Impostos indirectes
III - Taxes i altres ingressos
IV - Transferències corrents
V - Ingressos patrimonials
VI - Alienació d'inversions reals
VII - Transferències de capital
VIII - Actius financers
IX - Passius financers

Total Presssupost ingressos

AJUNTAMENT
2022
4.275.000,00
50.000,00
1.602.133,14
2.640.575,06
266.000,00
750.541,58
16.716,50
2.139.833,54
11.740.799,82

DESPESES
Capitol - I - Despeses de personal
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis
Capitol III - Despeses financeres
Capitol IV- Transferències corrents
Capitol V- Fons de contingència i altres imprevistos
Capitol VI - Inversions reals
Capitol VII - Transferencies de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers
Total pressupost despeses

AJUNTAMENT
2022
3.586.430,56
3.163.099,87
42.334,00
1.301.280,16
68.602,37
3.389.524,86
13.500,00
12.000,00
164.028,00
11.740.799,82
-

EMPRESA
GUSAM SA 2022

1.304.558,40
953.411,57
42.587,19

2.300.557,16
EMPRESA
GUSAM SA 2022
1.343.339,81
922.502,94
4.180,00
4.500,00

TOTAL
4.275.000,00
50.000,00
2.906.691,54
3.593.986,63
308.587,19
750.541,58
16.716,50
2.139.833,54
14.041.356,98
TOTAL

12.807,00

4.929.770,37
4.085.602,81
46.514,00
1.305.780,16
68.602,37
3.499.474,86
13.500,00
12.000,00
176.835,00

2.397.279,75
- 96.722,59

14.138.079,57
96.722,59

109.950,00

OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT
4.275.000,00
50.000,00
2.906.691,54
2.637.775,06
308.587,19
750.541,58
10.313,00
2.139.833,54

956.211,57

6.403,50
962.615,07

13.078.741,91

OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT
4.929.770,37
4.085.602,81
46.514,00
361.801,38
68.602,37
3.499.474,86
13.500,00
12.000,00
164.028,00

943.978,78

12.807,00
956.785,78
5.829,29

-

13.181.293,79
102.551,88

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de l’Ajuntament
com de l’empresa municipal GUSAM següent:
 AJUNTAMENT:
Categoria
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal
Subescala Secretaria
Secretari/ària
Subescala Intervenció-tresoreria
Interventor/a
Subescala Intervenció-tresoreria
Tresorer/a
Funcionaris sense habilitació estatal
Escala d'administració general
Subescala tècnica
Subescala de gestió
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna

Grup-Subgrup

Places
Ocupades
Vacants

Total

A1

1

1

A1

1

1

A1

A1
A2
C1
C2
AP

1
1
5
2
4

1

1

1
5
3
3
1

2
6
8
5
5
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Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Tècnic superior
Tècnic mitjà
Subescala administrativa
Subescala de serveis especials
Classe Policia local
Sergent
Caporal
Agent
Admva
Classe comeses especials
Director Ràdio Municipal
PERSONAL LABORAL
Brigada de neteja
Oficial 1a
Oficial 2a
Peons
Brigada d'obres
Oficial 1a
Oficial 2a
Peó
Conserge de La Central
Conserge de La Central
Benestar social
Educador social
Treballador social
Treballadora familiar
Promoció econòmica
Agent de desenvolupament
Informàtica
Tècnic informàtic
Serveis Tècnics
Arquitecta
CÀRRECS DIRECTIUS
Directiu local
CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ
Càrrec electe amb dedicació

A1
A2
C1

2
1

2

C1
C2
C2
C1

1
2
12
1

A2

2
2
2

1

1
3
12
1

1

1

1

2
2
4

C2
AP
AP

1
2
2

1

C2
AP
AP

1
4
1

1
1

2
5
1

1

1

1
1

1
2
1

A2

1

1

A2

1

1

A1

1

1

AP
A2
A2
C2

A1

1
1

2

1
4
52

1

30

4
82
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Categoria

Sou brut
anual

Lloc de treball

Tipus contracte

Gerència
Direcció Econòmica
Administració i comptabilitat
Administració i cicle integral
aigua

Indefinit
Temporal
Indefinit

45.962,85
31.904,68
26.695,62

Indefinit

21.897,76

Recursos Humans
Cap del servei
Administrativa (Oficial 1ª)
Oficial 1ª
Oficial 2ª

Cap RRHH
Cicle integral de l'aigua
Cicle integral de l'aigua
Cicle integral de l'aigua
Cicle integral de l'aigua

Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit

23.642,89
37.423,67
26.207,16
33.413,09
29.907,99

10 Oficial 2ª (cap set. + T.Turons)
11 Encarregat

Cicle integral de l'aigua
Deixalleria

Temporal
Indefinit

29.684,13
31.867,24

Deixalleria
Deixalleria

24.328,23
21.726,36

Deixalleria
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol

Indefinit
Indefinit
Temporal
(4 mesos)
Indefinit
Indefinit
Temporal
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal

Escola Bressol
Neteja edificis
Escola Bressol/Neteja edificis

Temporal
Temporal
Indefinit

14.564,23
16.376,31
15.291,45

1 Gerent
2 Direcció econòmica i financera
3 Cap 1ª d'administració
4 Administratiu/va 2ª
5
6
7
8
9

12 Oficial 1ª
13 Oficial obrer
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Peó
Directora pedagògica
Mestra
Mestra
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Educadora
Administrativa
Educadora
Educadora

29 Educadora
30 Coordinadora servei
31 Netejadora

6.593,96
29.066,32
22.034,74
7.271,46
20.806,04
20.806,04
20.806,04
20.806,04
20.806,04
20.806,04
20.806,04
20.806,04
9.320,12
20.806,04
20.806,04
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejadora
Netejador cementiri

47
48
49
50
51
52
53
54

Netejadora
Director
Cap d'estudis
Professor
Professor
Professora
Professora
Professor

55 Auxiliar Administrativa

Escola Bressol/Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis
Neteja edificis

Temporal
Fix/discontinu
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Temporal
Temporal

8.467,39
5.433,86
16.769,87
9.693,45
11.941,16
13.405,09
11.188,91
6.531,37
11.801,51
10.621,36
16.310,42
13.405,09
13.026,72
17.151,85
4.776,46

Neteja edificis
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults
Aula Formació Adults

Temporal
Interinitat
Interinitat
Interinitat
Interinitat
Interinitat
Interinitat
Interinitat

7.598,92
19.062,20
17.196,28
11.619,88
15.493,18
10.328,78
2.582,20
11.619,88

Aula Formació Adults

Interinitat

8.104,39

Tercer.- Autoritzar que les següents inversions previstes en el pressupost de capital de
GUSAM, que s’eleven a un total de 109.950,00 €, siguin finançades amb ingressos tarifaris
d’exercicis anteriors:

Quart.- Exposar el Pressupost General 2022 al públic durant el termini de quinze dies hàbils
_____
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per poder-hi fer reclamacions, d’acord amb l’article 169 del TRLHL, transcorreguts els quals
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord es considerarà definitiu, i entrarà en vigor
amb efectes al dia 1 de l’exercici al qual es refereix.”
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Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=1052.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=2086.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=2100.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=3720.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=4691.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=5166.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=5169.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=5660.0

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 la regidora i regidor Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup ERC i
regidor no adscrit; quatre abstencions de les regidores i els regidors Sr. Santiago Morell i
Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge i Sr. Guiu Muns i Roura, dels
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grups JUNTS i CUP; i dos vots en contra de les regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez i Sra.
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
4. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA PER RECUPERAR
L’ENERGIA.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=5703.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:
“L’aigua és un bé comú, un recurs natural que ens pertany a totes i que, al llarg de la història,
la humanitat hem sabut aprofitar també per a generar energia, esdevenint el motor de
fàbriques industrials i de l’electrificació del territori. És el cas de les tèxtils de la Catalunya
central o de les centrals hidroelèctriques del Pirineu que van portar la llum a Barcelona i van
suposar l’inici de la modernitat a Catalunya.
Però la privatització de l’aigua dels nostres estanys, barrancs i rius ha estat una constant,
com ja ha passat amb molts altres recursos i drets. Privatització que ha anat de la mà de
favors irregulars entre la classe política i alts càrrecs d’organismes oficials, opacitat, portes
giratòries i tractes de favor, tot per fer que el negoci de l’energia hidràulica, que genera
enormes beneficis, es perpetuï en el temps en mans d’uns pocs.
Des de fa anys, diverses institucions com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estan permetent un frau en les concessions
hidroelèctriques caducades que beneficia a empreses privades, entre elles i majoritàriament,
Endesa, amb un lucre de milions d’euros. La Llei d’Aigües contempla que, un cop
transcorregut el termini d’explotació (limitat a 75 anys) per part d’aquestes empreses, la
concessió s’extingeix i tots els elements de l’aprofitament hidroelèctric han de revertir a
control públic en perfecte estat de manera gratuïta i lliure de càrregues.
Tot i això, les reversions a control públic de les centrals hidroelèctriques no s’estan duent a
terme degut a resolucions irregulars i fraus al Registre d’Aigües, permetent que aquestes
empreses segueixin explotant recursos públics tot i haver finalitzat el termini legal i sense
respectar, en molts casos, els cabals ecològics o el compliment de les condicions
concessionals.
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A més, l’administració segueix apostant per la privatització d’aquelles centrals que, una
vegada caducada la seva concessió, hagin revertit a control públic. Són rotunds descartant
qualsevol alternativa de gestió pública i directa, l’única capaç de garantir la restitució
territorial dels beneficis, així com el compliment de la normativa mediambiental.
La Plataforma Per Recuperar l’Energia és una plataforma ciutadana que neix per demanar,
en primer lloc, l’extinció de les concessions caducades i la reversió d’aquestes centrals
hidroelèctriques a l’administració competent, i que s’iniciï un procés de revisió del Registre
d’Aigües per a detectar possibles fraus i irregularitats, així com la depuració de
responsabilitats.
En segon lloc, exigeix la gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics garantint una justa
restitució territorial i que la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals
hagin revertit a mans públiques.
També es demana que siguin rescabalades a l’erari públic les quantitats econòmiques
aprofitades en excés per les empreses concessionàries des del venciment del termini màxim
de 75 anys.
En un context d’emergència climàtica i davant dels reptes energètics que aquesta planteja,
ha arribat l’hora que l’aigua dels nostres rius torni al control públic i que es pugui gestionar
directament des dels territoris afectats, en aquest cas els municipis.
És necessari potenciar un nou model energètic fonamentat en la generació distribuïda i de
proximitat, basat en el decreixement per reduir els impactes ambientals globals i reduir la
nostra petjada ecològica. L’explotació dels recursos energètics i materials renovables s’ha de
fer amb coherència amb els sistemes naturals i respectant les dinàmiques dels ecosistemes
del país.
Els recursos naturals i els recursos bàsics com l’energia han d’estar sota control de la gent i
no en mans de grans corporacions sense escrúpols que ens espolien i empobreixen.
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu
tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena,
com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a
136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol
_____
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP - AMUNT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:
Primer.- Realitzar en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per l’adhesió de
l’Ajuntament d’Arenys de Munta a la Plataforma per Recuperar l’Energia, amb la finalitat
d’aconseguir la reversió de les centrals, perquè s’iniciï un procés de revisió del Registre
d’Aigües per detectar possibles fraus i irregularitats, per depurar-ne responsabilitats, per una
gestió pública dels aprofitaments hidroelèctrics garantint una justa restitució territorial,
perquè la municipalització sigui la via prioritària una vegada les centrals hagin revertit a
mans públiques i per rescabalar a l’erari públic les quantitats econòmiques aprofitades en
excés per les empreses concessionàries des del venciment del termini màxim de 75 anys.
Segon.- Sol·licitar a la Plataforma per Recuperar l’Energia que aprovi l’adhesió de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt com a membre de ple dret de l'associació.
Tercer.- Notificar els presents acords a la Plataforma per Recuperar l’Energia i als serveis
municipals que n’hagin de tenir coneixement.
Quart.- En el moment que l’adhesió s’hagi formalitzat, informar als grups municipals de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i alhora comunicar a aquests la designació dels
representants municipals que hi participaran.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=5711.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6094.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6107.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6410.0

Intervenció del regidor Sr. Muns agraint els vots favorables:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6436.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6485.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
5. INFORME DE CONTROL FINANCER 31/2021 BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6496.0

“Es dona compte al Ple de Informe 31/2021 emès per la Interventora de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt en data 16/09/2021 de control financer de les subvencions, previst a la
Llei 38/2003 General de Subvencions, en relació a l’exercici 2019-2020 (exp. 749/2021).
D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 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 de remetre els informes definitius de control
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les
actuacions de control prèviament planificades.
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En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat
per la Intervenció, s’ha realitzat el control financer sobre els beneficiaris de les subvencions
atorgades i justificades entre els exercicis 2019 i 2020, en els termes i procediments
establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, General de Subvencions. El resultat del
control efectuat ha estat l’informe de control financer 31/2021, del que es dona compte.
Del mateix es desprenen les recomanacions següents:
Que s’inclogui una Memòria econòmica justificativa del cost del projecte entre la
documentació justificativa; que es requereixi la justificació de la totalitat de les despeses
indicades en el Pressupost del projecte que acompanya la sol·licitud, i no tan sols de l’import
de la subvenció rebuda; que es faci ús de la potestat prevista en la Llei General de
Subvencions de substituir la justificació del pagament de la despesa pel seu meritament, i
que quan s’hagi de justificar el pagament efectuat es requereixi la presentació de justificants
de pagament bancari; que entre les obligacions dels beneficiaris es prevegi l’obligació de dur
la comptabilitat que sigui preceptiva i de custodiar degudament la documentació comptable
i justificativa; i, finalment, que s’informi a les entitats del municipi de quines són les seves
obligacions en cas de rebre subvencions públiques, per tal que puguin vetllar per al seu
compliment.
L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període
d’al·legacions sense que se n’hagin efectuat.”
6. INFORME DE CONTROL FINANCER 35/2021 COMPTE 413
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6651.0

“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 35/2021, de data 29/10/2021,
emès per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el compte 413
“CREDITORS PER OPERACIONS REPORTADES” de l’exercici 2020 (exp. 1214/2021).
D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 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 de remetre els informes definitius de control
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financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les
actuacions de control prèviament planificades.
En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria del
compte 413 de l’exercici 2020, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe de control
permanent 35/2021, del que es dona compte. Del mateix es desprèn que caldria realitzar un
anàlisi acurat de les operacions pendents d’aplicar a 31/12/2020 i que són anteriors al 2019,
per tal de tramitar l’expedient oportú que permeti la seva definitiva imputació a pressupost
municipal.
L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”
7. INFORME PMP TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2021
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6729.0

“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 54/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 1
d’octubre 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 tercer trimestre de l’any 2021, el període mig de pagament és el següent:
Rati Operacions
Pagades
44,04 dies

Import
Operacions
Pagades
847.223,98 €

Rati Operacions
Pendents de
Pagament
38,48 dies

Import Operacions
Pendents de
Pagament
88.669,27 €

Període mig de
pagament
43,51 dies
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8. INFORME MOROSITAT TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2021
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6798.0

“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 55/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 1
d’octubre 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
3r trimestre del 2021.
En ell s’informa del següent:
“Tercer.- Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt corresponents al tercer trimestre de l’any 2021, l’informe de morositat és el
següent:
a) Pagaments Realitzats en el Període
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b) Interessos de demora Pagats en el Període:

c)

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del trimestre:

“
Així doncs, el PMP dels pagaments realitzats en el tercer trimestre 2021 és de 46,99 dies.”
9. INFORME EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2021
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6866.0
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“Es dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 3r 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
8.799.919,50 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
5.667.026,20 €
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals
 A títol informatiu, indicar que s’assoleix la capacitat de finançament.”
10. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6897.0

“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 435 a la 473, ambdues incloses,
des del 18/10/2021 al 14/11/2021:
-

Resolucions en matèria d’economia: 13
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 9
Resolucions en matèria de béns: 3
Resolucions en matèria de delegació de competències: 1
Resolució en matèria de medi ambient: 1
Resolució en matèria d’ajuts socials: 1
Resolució en matèria de sanitat: 1
Resolució en matèria d’urbanisme: 1
Decret 449/21, de 26/10/2021, d’aprovació de la Instrucció núm. 1/2021, sobre la
tramitació de licitacions de contractes a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i el seu Grup
institucional, en compliment del Pla d’Acció 2020.
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Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 18/10/2021 al 14/11/2021, en matèria
de:
-

Seguretat: 9
Sanitat (Cementiri): 2
Acció Social: 2
Obres menors: 1
Medi ambient (Activitats): 1
Espais: 1”

URGÈNCIA
Intervenció del Sr. Alcalde explicant que la Junta de Portaveus ha acordat incloure, per
urgència i per unanimitat, aquest tema en l’Ordre del dia del Ple, i en fa una breu
introducció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=6981.0

PROPOSTA DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME
El Sr. Alcalde, tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Regidoria de
Promoció Econòmica i Ocupació:
“Atès que el Consell Comarcal del Maresme demanarà, dins l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
al Programa Treball i Formació i la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2021, les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies
MG45 i DONA, pel qual s’ofereixen contractes de 12 mesos de durada.
Atès que l’objectiu d’aquesta subvenció és facilitar a les persones en situació d’atur majors
de 45 anys i més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per
les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora.
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Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té la necessitat d’executar un projecte no
estructural, de caràcter públic i social anomenat “Recollida selectiva de residus” que
comporta la prestació de servei d’un/a Auxiliar Administratiu/va que gestioni els expedients
sancionadors derivats de la campanya de recollida selectiva de la brossa urbana, LíniaMG45
següent:
NOM
LÍNIA
MG45

Nº
de
professionals Perfil professional
1

AUXILIAR AMINISTRATIU/VA

NOM del PROJECTE
Recollida selectiva de residus

Atès que, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per participar en el Programa, necessita que el
Consell Comarcal del Maresme demani, en nom dels Ajuntaments, la subvenció destinada a
l’execució d’aquest projecte i amb aquesta finalitat l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
d’aprovar una delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El
mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Considerant que el finançament de les competències parcialment delegades per la realització
dels projectes provenen de dos vies de finançament:
1) De la subvenció que s’atorgui al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, en el marc de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre i la
Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2021. D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de
setembre, la quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.619,50 euros. En conseqüència, la
subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució seria de 19.434,00 euros per
a un contracte de 12 mesos.
2) De l’aportació de l’Ajuntament derivada de la delegació parcial de competències, de
manera que l’Ajuntament haurà d’assumir el pagament de les despeses derivades de les
delegacions parcials de competències del projecte en forma de liquidació segons el següent
quadre:

_____
CVE: 20220-06294-14785-22174

Import despeses directes*
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931,12 €

Import despeses
indirectes**
1.078,92 €

Import total per ajuntament
2.010,04 €

Aquets imports indicats són aproximats i poden variar en funció de les despeses reals
derivades. A la finalització del Programa Treball i Formació 2021, el Consell Comarcal del
Maresme emetrà la corresponent liquidació a l’Ajuntament que caldrà fer efectiva en les
condicions i els terminis que s’indiqui.
Considerant que també s’ha de regular la coordinació entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i
el Consell Comarcal del Maresme, pel bon funcionament en l’execució dels projectes i la
justificació del programa Treball i Formació, mitjançant un encàrrec de gestió regulat en l’art.
11 de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre.
Considerant que, posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme ha d’aprovar mitjançant
acord plenari l’acceptació de la delegació parcial de competències de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, i s’ha de publicar la delegació en el BOP.
Per tot això, vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, i considerant que la
competència per a fer delegacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord a l’article 22 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i que correspon
al Ple també l’encàrrec de gestió d’acord amb l’art. 11 de la Llei 40/2015, la Regidoria de
Promoció Econòmica i Ocupació proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la delegació parcial de competències al Consell Comarcal per a la petició de
la subvenció del Programa Treball i Formació. Línia MG4, en el marc de la política activa
d’ocupació regulada per EMT/176/2021, 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i la
RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, i s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en
relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA.
Aprovar també l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal per a la posterior execució de
l’esmentat Programa.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la gestió del projecte per part del Consell
Comarcal que és de 2.010,04€ a càrrec de l’aplicació pressupostària següent:

_____
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Any 2022: 740 241 46500-Despeses Plans d’Ocupació Consell Comarcal del Maresme.
2.010,04€.
Condicionar aquesta despesa futura a què en el corresponent pressupost hi hagi consignació
adequada suficient, si bé aquesta dotació està prevista en el projecte de pressupost de 2022.
Aquesta despesa quedarà condicionada també a que el Consell Comarcal rebi la subvenció
per al finançament del Programa.
Tercer.- Aprovar la minuta del conveni regulador que obra a l’expedient i forma part del
mateix a tots els efectes.
Quart.- Que es faculti l’Alcalde president per a la signatura del conveni.
Cinquè.- Que es doni publicitat d’aquest acord al BOP de la província de Barcelona.
Sisè.- Que es notifiquin els acords, via EACAT, al Consell Comarcal del Maresme abans del
19/11/21, així com a la Regidoria de Comerç i Ocupació i a la Intervenció municipal als
efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7043.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7156.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7166.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7202.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7282.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7314.0

_____
CVE: 20220-06294-14785-22174

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7318.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PRECS I PREGUNTES
11. PREC DEL GRUP CUP PER SABER SI PODEM ELIMINAR LA WEB ANTIGA DELS
CERCADORS D’INTERNET.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“La web nova de l’Ajuntament d’Arenys de Munt és molt més atractiva, més senzilla i
intuïtiva tot i que necessita certa pràctica per fer-te-la teva. No cal dir, que aquesta pàgina
web és la referència a la qual tots els veïns i veïnes, empreses, turistes, entitats i altres
persones i col·lectius interessats van a buscar-hi les informacions relacionades en el municipi.
Ara bé, des que vam engegar la nova web municipal succeeix que hi ha interferències amb la
web antiga. Sempre que busques alguna cosa als motors de cerca apareixen enllaços i
continguts de la web antiga. De vegades aquests enllaços apareixen abans que la nova web.
Aquest fet ens perjudica com a municipi, ja que de vegades l’accés a la informació es
converteix en una tasca més complicada del que desitjaríem.
Volem demanar al govern si podem eliminar la web antiga dels cercadors d’Internet per
evitar aquestes interferències, i en cas que puguem, si ja hi hem invertit recursos o si pensem
fer-ho aviat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7345.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicació i de Transparència, Sr. Coll, donant resposta
al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7433.0

12. PREC DEL GRUP CUP PER DEMANAR QUE HI HAGI PARITAT DE GÈNERE EN ELS
PRÒXIMS ESDEVENIMENTS DE FESTA MAJOR.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:

_____
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“Ja fa diversos anys que part de la ciutadania del municipi, especialment alguns col·lectius de
dones, analitzen el programa de Festa Major i manifesten la poca presència de dones en els
actes que s’organitzen des de l’Ajuntament. Des de la CUP ens sumem a aquestes
reivindicacions perquè és important que dalt dels escenaris hi hagi referents de diversos
gèneres si volem que el feminisme avanci.
No és una qüestió d’estètica ni de política de maquillatge, ja que la CUP col·laborem a la
Taula per la diversitat i amb la regidoria d’Igualtat, Dona i LGBTI, entre d’altres, per tirar
endavant tot allò que impulsi els feminismes i faci d’Arenys de Munt una societat més justa,
així doncs sabem que es fan alguns esforços per tal de transformar les polítiques municipals.
Val a dir, que la igualtat de gènere no és qüestió d’una sola regidoria, així que cal tenir-ho en
compte pels pròxims anys.
La crítica principal que hem recollit a les xarxes socials és la manca de presència de dones
músics dalt dels principals concerts de Festa Major. Per una banda tenim l’orquestra La
Principal de la Bisbal on la presència de dones és del 13%. Per altra, tenim els diversos grups
de la nit: un DJ home, en Miquel del Roig (mascle per excel·lència), Juantxo Skalari & la Rude
Band (tot homes) i La Kinky band amb un 20% de dones.
Evidentment que la CUP no creiem que la discriminació positiva ha de ser l’únic instrument
pel qual escollir grups de música, però hem de dir que dins d’aquest món tan complicat, fers’hi un lloc com a dona és més difícil que si ets home: tot culpa dels prejudicis
heteropatriarcals. Per això creiem que cal fomentar polítiques municipals per incentivar que
hi hagi referents diversos dalt dels escenaris i que sigui de manera paritària. És molt
important que totes les capes de la població tinguin dones com a referents positius. Pel
mateix que ara sempre intentem destacar dones enginyeres, físiques, químiques, cirurgianes,
jutgesses o fusteres, també ens cal destacar que les dones poden aspirar a ser músiques i
tenir èxit.
Per això, presentem aquest prec, i volem demanar que es traslladi a la Comissió de Festes. No
com una crítica a la feina que fan, sinó com una manera d’avançar per tal de millorar les
polítiques feministes i de gaudi que tenim a la nostra Festa Major, buscant que hi hagi
referents positius per a tothom.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7510.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7660.0

13. PREC DEL GRUP CUP PER FER ARRIBAR ELS HORARIS DELS TRANSPORTS PÚBLICS DEL
MUNICIPI A TOTES LES LLARS.

_____
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El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Des d’Arenys de Munt hem volgut potenciar sempre l’ús del transport públic. Una iniciativa
recent és la targeta de bus (coneguda com a targeta rosa) per a col·lectius vulnerables, que
hem d’explicar a tota la població que ha tingut un gran èxit.
Ara bé, des de la CUP creiem que igual que tots els habitatges tenen un imant a la nevera
amb el calendari de recollida selectiva, també hauria de ser possible facilitar que totes les
llars tinguessin els horaris de les línies de bus:
- Línies 651, 652 i 653: Arenys de Munt - Arenys de Mar - Sant Iscle
- Línia 656: Arenys de Munt - Hospital de Mataró
- Línia 561: Sant Celoni - Arenys de Mar (amb parada a Arenys de Munt)
Internet resulta no ser un bon lloc on buscar els horaris dels busos, perquè el cercador encara
mostra els horaris antics i els horaris amb les afectacions per la pandèmia de la COVID. Així
doncs, creiem que seria un gest intel·ligent fer arribar ja sigui per carta, a través de la revista
municipal o amb un imant els horaris a totes i cada una de les llars del nostre municipi.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7769.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicacions, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7849.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7918.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7924.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7941.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7949.0

14. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA PERIODICITAT EN LA NETEJA DEL PAS
SUBTERRANI DEL CARRER PASQUAL.
La regidora Sra. Devesa formula la pregunta següent:

_____
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“Durant els últims mesos hem pogut veure i també hem sentit queixes de com està l'estat
d'aquest pas subterrani. Brut, ple d'orins i no només de gossos... a causa d'això passar per
aquest pas es fa molt desagradable, ja que la pudor que desprèn és forta.
Volem saber cada quant es fa la neteja d'aquesta zona i de quina manera és desinfecta?
Aprofitem la pregunta per recordar, que just fa un any, el 19/11/2020, vam presentar un prec
sobre l'estat de les baranes d'aquest lloc. Ens responeu que tot hi que al projecte
d'urbanització de l'últim tram de la riera aquest pas desapareix, l'estat en el qual es troba la
barana es repararà, un any després segueix igual. Estem d'acord en la modificació de l'entorn
que és dura a terme aquí, però creiem que mentre no es faci la zona podria estar neta i
endreçada. Dona tota la impressió que s’ha pres la solució mes còmode “com que aquesta
zona a mes d’any vista desapareix no cal invertir en neteja, ni manteniment ni en temps”.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=7978.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8046.0

15. PREC DEL GRUP JUNTS PER OBRIR EL BAR DEL PAVELLÓ TORRENT D’EN TERRA
DETERMINATS DIUMENGES.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“El diumenge 24 d'octubre al pavelló de dalt s'hi van jugar quatre partits d'hoquei que van
començar a les 15h i van acabar al voltant de les 20h. Lògicament en els quatre partits hi
participaven equips d'Arenys de Munt i casualment en els dos últims equips de Bigues i Riells.
Se'ns ha fet arribar que durant tota la tarda el bar del pavelló estava tancat i en
conseqüència els lavabos també. En aquestes condicions si algú d'Arenys de Munt volia veure
tots els partits havia d'estar gairebé 5 hores sense poder anar al lavabo i el públic de Bigues
pràcticament quatre.
Podríem fer la pregunta de per què estava tancat el bar, però hem suposat que és pel conveni
que tenen signat, si no és així agrairíem un aclariment, i per això fem el prec de què en
aquestes circumstàncies, que ens consta són molt esporàdiques i que de fet passa molt pocs
cops en una temporada, es prenguin mesures per part de l'ajuntament per obrir el bar, no
per servir consumicions, que potser podria contravenir el conveni, sinó per facilitar que el
públic assistent pugui anar al lavabo.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8153.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8153.0

_____
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16. PREC DEL GRUP JUNTS PER DEMANAR QUE ES COMPLETI LA SENYALITZACIÓ A LA
ZONA DE FRIME.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“En un dels plens de primers d'any, el Grup de Junts va demanar a Govern que en la
incorporació a la carretera per la zona de Frime es posés senyalització d'obligació anar
direcció Arenys de Mar per la perillositat que suposava fer-ho direcció Arenys de Munt.
Agraïm a govern que s'hagi accedit a aquesta petició i s'hagi incorporat senyalització en
aquesta zona d'obligació girar a la dreta, però hem vist que només s'ha pintat la
senyalització a terra, creiem que és important que aquesta senyalització sigui més visible i
per això demanem a govern que es posi un senyal vertical d'obligació girar a la dreta.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8389.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic i de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al
prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8438.0

17. PREC DEL GRUP JUNTS PER DEMANAR QUE ES POSI UNA FONT A LA ZONA
D’ESBARJO/ESPORTIVA SITUADA AL PASSATGE DE CAN JALPÍ.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“Donat que aquesta zona d'esbarjo/esportiva és utilitzada per diversa gent, infants,
adolescents, adults, avis, creiem que seria de bon ús que si pogués instal·lar una font, per
això demanem a govern la instal·lació d'una font en aquesta zona i inclús ens atrevirem a
demanar que sigui controlada, és a dir, que la Policia Local pogués tancar l'aigua a la nit i la
tornés a donar al matí (tal com es fa amb la pista municipal, que la Policia a la nit tanca la
pista i al matí s'obre), d'aquesta manera evitaríem possibles fugues d'aigua innecessàries per
possibles atacs d'incivisme.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8478.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8528.0

_____
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18. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA NO CELEBRACIÓ DE LA NIT DE L’ESPORT
DINS DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Atès que hem pogut observar que dins dels actes de la Festa Major de Sant Martí
d’enguany, no es trobava recollida la tradicional Nit de l’Esport, essent que es tracta d’un
acte molt popular de reconeixement als i les nostres esportistes locals que entenem és
important que es celebri doncs si d’una cosa pot fer-se boca Arenys de Munt és de tenir un
gran planter esportiu en diferents disciplines esportives.
Atès que aquesta celebració suposa també una demostració dels grans valors que demostra
la pràctica esportiva des de què els i les nostres esportistes són ben petits.
Els hi preguntem:
- Amb totes les mesures i format adequat a l’actual situació sanitària. Existeix previsió
de celebrar la Nit de l’Esport enguany o a principis del 2022? Per quin motiu no ha
estat inclosa dins dels actes de la Festa Major?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8610.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8664.0

19. PREC DEL GRUP PSC PER ESTABLIR UN PROGRAMA DE FORMACIÓ ALS MENORS QUE
CURSIN ESTUDIS ALS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI, I QUE SÓN USUARIS DE
PATINETS I/O BICICLETES, PER ASSEGURAR EL COMPLIMENT DE LES NORMES DE
CIRCULACIÓ A LES VIES URBANES DEL MUNICIPI.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Atès que hem pogut observar que, sobretot a les hores de confluència amb l’entrada i
sortida dels centres escolars del municipi, i també en altres moments del dia i cap de
setmana, son molts els menors d’una certa edat que fan un ús dels patinets i/o bicicletes per
anar i tornar del centre escolar essent per tant usuaris i usuàries de la via pública.
Atès que molts d’ells hem pogut detectar que no respecten les normes de circulació de les
vies urbanes i carrers del municipi, essent que per exemple circulen en contra direcció en vies
de força trànsit com podria ser per exemple el carrer de les Flors, o el Carrer Panagall. I que
això pot provocar accidents.

_____
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Atès que entenem que una mesura preventiva molt efectiva podria ser un programa o
jornada formativa en el sentit d’explicar-los quines son les normes de circulació a les vies
urbanes i les normes, que tot i ser menors d’edat, han de complir, per evitar accidents.
És per aquest motiu, que els hi demanem l’elaboració i establiment d’un programa o jornada
formativa relatiu a les normes de circulació a les vies urbanes i les normes, que tot i ser
menors d’edat, han de complir, per evitar accidents dels menors usuaris i usuàries de patinet
i/o bicicletes del municipi a través dels centres escolars.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8915.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic i de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al
prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=8998.0

20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I EL
SEU APROFITAMENT.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Hem tingut coneixement que han sol·licitat una subvenció de 77.246,79€ per a la instal·lació
de plaques fotovoltaiques a equipaments municipals.
La Diputació està apostant fort per aquesta energia produïda per la nostra climatologia, i
estem segures que és el camí adequat i més ben aprofitat.
Sabem que l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques depèn molt de la situació de
la teulada, de la seva orientació.
Se’ns presenten diverses preguntes totes elles relacionades:
En quins equipaments han decidit posar aquestes plaques? Han fet un estudi previ per saber
quin és l’equipament més apropiat?
Han estudiat la quantitat d’energia que produiran aquestes plaques i les necessitats de
l’equipament?
Sabem, que sovint, més sovint del que es pot imaginar, aquestes plaques produeixen més
energia de la que necessita l’equipament, de manera que es genera un excedent. Si han fet
l’estudi pertinent i es genera aquest excedent ens poden dir com el podran aprofitar?
Actualment ja està aplicant-se l’aprofitament de l’excedent a edificis en un radio de 500
metres, així com també enviar aquest excedent a la xarxa i negociar una compensació.
Quin ha estat el seu estudi? Ens poden fer arribar els resultats?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9101.0

_____
CVE: 20220-06294-14785-22174

Intervenció del regidor delegat de Sostenibilitat, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9201.0
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21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE SANCIONS PER MAL ÚS DEL PATINET.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Sabem que des de la modificació de l’ordenança de mobilitat es permet l’ús del patinet amb
alguns condicionaments.
Volem preguntar quantes sancions han imposat pel mal ús del patint des del moment de la
modificació de l’ordenança i si creuen que es fa un ús cívic de mateix.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9488.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic i de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9516.0

22. PRECS I PREGUNTES
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i demana si hi ha algun aclariment o reflexió
sobre els punts anteriors:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9584.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre la pregunta de formació en l’ús de patinets i/o
bicicletes i normes de circulació viària:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9609.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo donant resposta a la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9670.0

Intervenció del regidor Sr. Coll fent una reflexió sobre el pressupost, en l’àmbit de les
regidories que li afecten, i adreçant-se a la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9729.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, per al·lusions, donant resposta al Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9786.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre el punt de les plaques fotovoltaiques:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=9924.0
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Intervenció del Sr. Alcalde:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=10073.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila convidant a la Sra. Castillo a anar a l’escola bressol i que
vegi in situ com funcionen les plaques solars:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=10092.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=10165.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí donant resposta a la Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=10199.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant el Ple per finalitzat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017d2381ae8d0026?startAt=10310.0

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