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ACTA NÚMERO 1/2021 
 
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vint-i-vuit de gener 
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, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, 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. 
S’excusa per estar de baixa de maternitat la regidora Sra. Vanesa Muñoz i Fernández. 
Està present al Ple el Sr. Santiago Morell i Capellera que ha rebut la credencial de la Junta 
Electoral Central. 
Assisteix a la sessió, com a convidada, la interventora municipal, Sra. Neus Gironès i Biarnès. 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, comenta que avui es tractaran temes rellevants, 
com el pressupost municipal, però diu que, abans de començar, vol donar dues bones 
notícies: una, que la regidora Sra. Muñoz està de baixa per maternitat i, dos, que 
s’incorporarà un nou regidor, el Sr. Morell, pel grup JUNTS. Els felicita a tots dos. També 
explica el procediment perquè els vilatans puguin fer precs i preguntes, que es respondran al 
final del Ple.  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=1.0 
 

 
PART DISPOSITIVA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 17/12/2020.  
 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=98.0 
 

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

2. PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SANTIAGO MORELL I 
CAPELLERA. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde explicant que en data 23/12/2020  la Junta Electoral Central va fer 
arribar la credencial del Sr. Santiago Morell i Capellera, que és el següent de la llista del grup 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=98.0
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JUNTS, i comenta que ha presentat la preceptiva declaració d’interessos i que ha estat 
informat que el règim d’incompatibilitats per la condició de regidor/a està establert en els 
articles 178 en relació amb els articles 6, 7 i 177 de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General i 10 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats 
Locals.  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=124.0 

 
A continuació dona la paraula a la Secretària municipal perquè procedeix a prendre-li el 
jurament o promesa que determina la legislació vigent, amb la següent fórmula: JUREU O 
PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS 
DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ 
COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT? 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=187.0 

 
Contesta el Sr. Morell: “Sí, prometo.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=202.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula al nou regidor: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=211.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Morell: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=217.0 

 
 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
CONSOLIDAT DE L’ANY 2021 I LA PLANTILLA ORGÀNICA. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; 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 (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 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=124.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=187.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=202.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=211.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=217.0
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d'abril, que desenvolupa la matèria pressupostària. 
 
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. 
 
Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents 
superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament. 
 
Vist l’informe de control financer emès per la Intervenció municipal, número 3/2021 de data 
19 de gener, i vistes les observacions que en ell hi formula. 
 
Per l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, 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 2021 (Exp. 125/2021) 
que, resumit per capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:  
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Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de l’Ajuntament 
com de l’empresa municipal GUSAM següent: 
 

• AJUNTAMENT: 
 

  

Grup-Subgrup 

Places 
  

  
  

Ocupades Vacants Total 

PERSONAL FUNCIONARI   

Funcionaris d'habilitació estatal   

Subescala Secretaria         

     Secretari/ària A1 1   1 

Subescala Intervenció-tresoreria         

     Interventor/a A1 1   1 

Subescala Intervenció-tresoreria         

     Tresorer/a A1   1 1 

Funcionaris sense habilitació estatal   

Escala d'administració general         

     Subescala tècnica A1 1 1 2 

     Subescala de gestió A2 1 5 6 

     Subescala administrativa C1 5 3 8 

     Subescala auxiliar C2 2 3 5 

     Subescala subalterna AP 4 1 5 

Escala d'administració especial         

Subescala tècnica         

Tècnic superior  A1   2 2 

Tècnic mitjà A2 2   2 

Subescala administrativa C1 1 1 2 

Subescala de serveis especials         

Classe Policia local         

Sergent C1 1   1 

Caporal C2 3   3 

Agent C2 8 4 12 

Admva C1 1   1 

Classe comeses especials         
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Director Ràdio Municipal A2   1 1 

PERSONAL LABORAL          

Brigada de neteja         

Oficial 1a C2 1 1 2 

Oficial 2a AP 2   2 

Peons AP 3 2 5 

Brigada d'obres         

Oficial 1a C2 1 1 2 

Oficial 2a AP 4 1 5 

Conserge de La Central         

Conserge de La Central AP   1 1 

Benestar social         

Educador social A2   1 1 

Treballador social A2   2 2 

Treballadora familiar C2 1   1 

Promoció econòmica         

Agent de desenvolupament A2   1 1 

Informàtica         

Tècnic informàtic A2   1 1 

Serveis Tècnics         

Arquitecta A1 1   1 

CÀRRECS DIRECTIUS         

Directiu local A1 1   1 

CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ          

Càrrec electe amb dedicació    4   4 

  49 34 83 

• GUSAM: 

  Categoria Lloc de treball Tipus contracte Sou brut anual 

1 Gerent Gerència Temporal (7mesos) 32.083,33 

2 

Direcció econòmica i 

financera  Direcció Econòmica Indefinit 45.470,58 

3 Cap 1ª d'administració Administració i comptabilitat Indefinit 26.817,31 

4 Administratiu/va 2ª 

Administració i cicle integral 

aigua Temporal 18.696,82 

5 Coordinadora servei RRHH i Coordinadora Neteja Indefinit 31.635,01 

6 Cap del servei  Cicle integral de l'aigua Indefinit 37.110,38 
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7 Administrativa (Oficial 1ª) Cicle integral de l'aigua Indefinit 25.523,71 

8 Oficial 1ª  Cicle integral de l'aigua Indefinit 33.239,51 

9 Oficial 2ª  Cicle integral de l'aigua Indefinit 30.011,45 

10 Oficial 2ª (cap set. + T. Turons) Cicle integral de l'aigua Temporal 29.861,69 

11 Encarregat  Deixalleria Indefinit 28.700,94 

12 Oficial 1ª  Deixalleria Indefinit 21.110,39 

13 Oficial obrer Deixalleria Temporal 19.286,87 

14 Peó Deixalleria Temporal (4 mesos) 4.927,23 

15 Directora pedagògica Escola Bressol Temporal 28.997,90 

16 Mestra  Escola Bressol Indefinit 18.420,45 

17 Mestra Escola Bressol Temporal 19.702,69 

18 Educadora  Escola Bressol Indefinit 15.237,32 

19 Educadora  Escola Bressol Indefinit 19.811,29 

20 Educadora  Escola Bressol Indefinit 16.486,78 

21 Educadora  Escola Bressol Indefinit 12.490,35 

22 Educadora  Escola Bressol Indefinit 15.188,05 

23 Educadora  Escola Bressol Indefinit 16.238,02 

24 Educadora Escola Bressol Temporal 16.237,88 

25 Educadora Escola Bressol Temporal 18.985,84 

26 Educadora Escola Bressol Temporal 7.493,64 

27 Educadora Escola Bressol Temporal 18.584,04 

28 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84 

29 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84 

30 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84 

31 Netejadora  Escola Bressol/Neteja edificis Indefinit 18.383,46 

32 Netejadora  Escola Bressol/Neteja edificis Temporal 14.373,35 

33 Netejadora  Neteja edificis  Fix/discontinu 5.464,19 

34 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 17.234,53 

35 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 9.718,44 

36 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 17.330,36 

37 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 17.856,82 

38 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 10.933,02 

39 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 6.402,90 

40 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 0,00 

41 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 11.894,41 

42 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 10.712,48 
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43 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 15.701,55 

44 Netejadora  Neteja edificis  Indefinit 17.971,01 

45 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 15.239,79 

46 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 17.582,76 

47 Netejador cementiri Neteja edificis  Temporal 4.892,56 

48 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 8.541,22 

49 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 10.924,67 

50 Netejadora  Neteja edificis  Temporal 6.897,00 

51 Director Aula Formació Adults Interinitat 18.516,57 

52 Cap d'estudis Aula Formació Adults Interinitat 16.992,10 

53 Professor Aula Formació Adults Interinitat 11.604,51 

54 Professor Aula Formació Adults Interinitat 15.467,98 

55 Professora Aula Formació Adults Interinitat 10.311,99 

56 Professora Aula Formació Adults Interinitat 2.577,88 

57 Professor Aula Formació Adults Temporal 11.600,87 

58 Auxiliar Administrativa Aula Formació Adults Interinitat 8.093,22 

 
Tercer.- Autoritzar que les següents inversions previstes per GUSAM, que s’eleven a un total 
de 111.700 €,  siguin finançades amb ingressos tarifaris d’exercicis anteriors: 
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Quart.- Exposar-ho el pressupost al públic durant el termini de quinze dies hàbils 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.” 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=253.0 

 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions. 
 
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=724.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=766.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en  nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=1862.0 

 
 
Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3345.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3802.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde preguntant pel vot del PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3870.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3888.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt i obrint el torn de replica:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3894.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4240.0 
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=766.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=1862.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3345.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3802.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=3870.0
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_____ 

Intervenció del Sr. Alcalde li pregunta pel vot: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4499.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4507.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4529.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4723.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4897.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde dient a la regidora Sra. Castillo que es centri en el punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4984.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo acabant la seva intervenció: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=4989.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5005.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde sobre l’ordenació del Ple: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5035.0 

 
Intervenció del Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5049.0 

 
Intervenció Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5067.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, per al·lusions: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5075.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde dient que ja ha cridat a l’ordre i procedint a la votació: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5085.0 
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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, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. 
Victòria Devesa i Jorge, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i 
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i un vot en contra de la regidora 
Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC. 
 
Finalitzat aquest punt, la Interventora municipal abandona el Ple. 
 
 

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa: 
 
“Vist que, per resolució d’alcaldia 258/2020, de data 29 de juliol, es va donar compliment 
parcial a la sentència 82/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, 
acordant la incorporació a la plantilla de la Policia Local d’Arenys de Munt del Sr. A. B. G., en 
data  1 d’agost de 2020, amb la categoria d’agent, grup de classificació C2, nivell 14, dins el 
personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb jornada laboral completa 
de 37,50 hores; i considerant la taxa de reposició acumulada dels anys 2016 al 2020, 
procedeix crear una nova plaça dins la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2021 d’agent de 
policia, administració especial, subescala especial, grup de classificació C2, nivell 14, amb 
jornada laboral completa de 37,50 hores; segons determina l’art. 19.4 de la Llei de 
Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 2021, on estableix el 115 per cent de taxa de 
reposició per a les Policies Locals. 
 
Atès que s’ha aprovat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2021, i, entre d’altres, s’han establert les despeses del personal al servei 
del sector públic, en el seu article 18.2; i considerant que s’ha aplicat l’increment indicat del 
0,90% respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2020, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació; pendent d’aprovació amb el 
pressupost municipal 2021. 
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Vista la Providència d’Alcaldia, de data 15 de gener de 2021, on es resol que s’iniciï el 
procediment per a modificar la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball per a l’any 
2021 de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per tal d’implementar els canvis en les fitxes dels 
llocs de treball del Tècnic Cap d’Àrea de Serveis Personals i del Cap Policia-Sergent, afegint la 
lliure disponibilitat per necessitats del servei; la creació d’una nova fitxa del lloc de treball de 
Cap de Colla de Brigada (Oficial 1a o 2a, indistintament), que tingui inclosa la coordinació 
dins el complement específic, i afegint la lliure disponibilitat per necessitats del servei; 
l’augment en un dia laborable de la dedicació setmanal del lloc de treball de l’Arquitecte, 
grup de classificació A1, escala d’administració especial, subescala de tècnic superior, que 
forma part del personal laboral; i l’augment en un dia laborable de la dedicació setmanal del 
lloc de treball de Directiu Local Cap d’Obres i Serveis, grup de classificació A1, que forma part 
del personal eventual. 
 
Vist que la Relació de Llocs de Treball contempla un lloc de Tècnic Cap d’Àrea de Serveis 
Personals, grup de classificació A2, escala d’administració general, subescala de tècnic 
general, amb una dedicació setmanal de 35 hores; i que, donades les necessitats del servei, 
s’ha d’adequar singularment el lloc de treball i modificar la fitxa número 20, afegint la lliure 
disponibilitat per a ser cridat fora de la jornada habitual i sotmès a la localització mitjançant 
un telèfon mòbil; segons el que disposa l’article 18.7 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2021. 
 
Vist que la Relació de Llocs de Treball contempla un lloc de Cap Policia-Sergent, grup de 
classificació C1, escala d’administració especial, subescala especial, amb una dedicació 
setmanal de 37,50 hores; i que, donades les necessitats del servei, s’ha d’adequar 
singularment el lloc de treball i modificar la fitxa número 27, afegint la lliure disponibilitat 
per a ser cridat fora de la jornada habitual i sotmès a la localització mitjançant un telèfon 
mòbil; segons el que disposa l’article 18.7 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2021. 
 
Vist que és necessària la creació de la fitxa del lloc de treball Cap de Colla de Brigada 
Municipal, ja que donades les necessitats del servei és necessari afegir en la fitxa d’aquest 
lloc de treball la coordinació i la lliure disponibilitat per a ser cridat fora de la jornada 
habitual i sotmès a la localització mitjançant un telèfon mòbil; eliminant les fitxes dels llocs 
de treball dels dos coordinadors de la Brigada Municipal. 
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Atès que s’ha procedit a modificar les fitxes dels llocs de treball d’Arquitecte-Cap de Serveis 
Tècnics (número 1) i d’Arquitecte lloc base (número 2), per tal d’adequar les tasques 
específiques de cadascun dels llocs de treball. 
 
Atès que s’ha procedit a modificar en la Relació de Llocs de Treball la dedicació horària del 
Directiu Local que té, des de la creació del lloc de treball en l’any 2014, 30 hores setmanals. 
 
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i havent 
donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió. 
 
Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal 
funcionari en reunió de data 10 de desembre de 2020.  
 

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Recursos Humans 16/2021, de data 20 de 
gener. 
 
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord de Ple, 
s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost. 
 
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l’any 2021 de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i aprovació de les fitxes corresponents, amb els següents 
canvis: 
 

- Creació d’un lloc de treball amb la categoria d’agent de Policia Local, administració 
especial, subescala especial, grup de classificació C2, nivell 14, amb jornada laboral 
completa de 37,50 hores, motivada pel compliment parcial d’una sentència judicial i 
en compliment de la taxa de reposició d’efectius. 

- Aplicació de l’increment del 0,90% establert per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, aprovat en el pressupost 
municipal 2021. 

- Adequació singular del lloc de treball i modificació de la fitxa número 20 del Tècnic 
Cap d’Àrea de Serveis Personals, escala d’administració general, subescala de tècnic 
general, afegint la lliure disponibilitat per necessitats del servei. 
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- Adequació singular del lloc de treball i modificació de la fitxa número 27 del Cap de 
Policia- Sergent, escala d’administració especial, subescala especial, afegint la lliure 
disponibilitat per necessitats del servei. 

- Creació de la fitxa descriptiva del lloc de treball (número 45) del Cap de Colla de 
Brigada Municipal (Oficial 1a o 2a, indistintament), escala d’administració general, 
subescala auxiliar; on s’especifiquen les característiques genèriques del lloc de 
treball, la dedicació setmanal de 37,50 hores, la forma de promoció per concurs 
oposició, la lliure disponibilitat i la inclusió de la coordinació dins el complement 
específic, eliminant les fitxes dels coordinadors de la Brigada Municipal (número 7). 

- Aprovació de la modificació de les fitxes número 1 i número 2, corresponents a 
l’Arquitecte-Cap de Serveis Tècnics i l’Arquitecte lloc base, respectivament. 

- Modificació de la dedicació horària del Directiu Local que té, des de la creació del lloc 
de treball en l’any 2014, 30 hores setmanals. 

 
Segon.-  Publicar l’acord al BOPB, al taulell electrònic i al web municipal, durant el termini 
d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Que en el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, l’acord d’aprovació 
inicial s’entendrà elevat a definitiu, havent-se de publicar al BOPB i al taulell d’edictes la 
totalitat de la modificació.” 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5114.0 

 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions. 
 
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5411.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5420.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula al grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5525.0 

 
Incís de la Secretària municipal dient que li correspon parlar al grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5551.0 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5114.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5411.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5420.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5525.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5551.0


     
 

      

_____ 

 
Intervenció del Sr. Alcalde demanant disculpes i donant pas al grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5554.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5562.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5610.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5647.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5651.0 

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

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
PROJECTE DE L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5660.0 

 
La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, llegeix la següent proposta de la Comissió 
Informativa: 
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 30/07/2020, va prendre l’acord 
d’aprovar inicialment el projecte executiu de l’Edifici Cooperativa d’Arenys de Munt redactat 
per l’empresa GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP, per un total de de 918.906,48€, ja que el 
mateix garanteix totes les exigències bàsiques del Codi Tècnic Edificació, en relació amb els 
requisits bàsics de la LOE, així com també dona resposta la resta de normativa sectorial que 
li és d’aplicació. 
 
Atès que el projecte va ser exposat al públic durant un termini de 30 dies al BOPB  de data 
10-08-2020 i al tauler electrònic des de la mateixa data i durant el període d’al·legacions es 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5554.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5562.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5610.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5647.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5651.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5660.0
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va presentar una amb registre 4930/2020, de data 10/09/2020 per part del Sr. FXOA en la 
qual demanava l’anul·lació de l’aprovació del projecte pels següents motius: 
1) Que abans d’executar el projecte, aquest es porti al Consell d’urbanisme, al d’economia i 
al Consell del poble. 
2) Que l’ajuntament encarregui la viabilitat econòmica i arquitectònica per redissenyar i 
redactar un nou projecte executiu per poder ampliar a la finca veïna que està en venda. 
3) Que l’ajuntament adquireixi la casa que esta actualment en venda de Riera i Penya núm. 
57. I que estudiï la possibilitat d’arrendar la planta baixa a l’oficina de CORREUS. 
4) Que s’estudiï la possibilitat de fer un procés de consulta a les persones, institucions 
organismes, entitats... per consensuar un equipament futur per Arenys de Munt. 
5) Que s’ajorni el projecte i la seva execució degut a què es creu que no és una obra 
prioritària per el poble. 
 
Considerant el que s’informa per l’arquitecte municipal en data 14/01/2021. 
 
Es proposa al Ple, com a òrgan competent per raó de la quantia, l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel senyor FXOA, en data 10/09/2020, amb 
registre 4930/2020 pels següents motius: 

- En quan al motiu 1) d’anul·lació perquè abans d’executar el projecte, aquest es porti al 
Consell d’urbanisme, al de economia i al Consell del poble; aquests no són tràmits regulats 
en cap norma legal que vinculi aquest ajuntament i per tant, no genera la nul·litat del 
procediment. 

- En quan al motiu 2) d’anul·lació perquè l’ajuntament encarregui la viabilitat econòmica i 
arquitectònica per redissenyar i redactar un nou projecte executiu per poder ampliar a la 
finca veïna que esta en venda,  no es objecte d’aquest expedient la compra de la finca veïna. 

- En quan al motiu 3) d’anul·lació perquè l’ajuntament adquireixi la casa que esta 
actualment en venda de Riera i Penya núm. 57. I que s’estudiï la possibilitat de arrendar la 
planta baixa a l’oficina de CORREUS, tal i com   s’ha indicat no es objecte de l’expedient la 
compra de la finca veïna. 

- En quan al motiu 4) d’anul·lació perquè s’estudiï la possibilitat de fer un procés de 
consulta a les persones, institucions organismes, entitats... per consensuar un equipament 
futur per Arenys de Munt, aquest no es un tràmit regulat en cap norma legal que vinculi a 
aquest ajuntament i per tant no genera nul·litat. 

- En quan al motiu 5) d’anul·lació perquè s’ajorni el projecte i la seva execució degut a que 
es creu que no és una obra prioritària per el poble, es una mera opinió i no respon a cap 
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motiu regulat en la llei 39/2015, de 1 octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte executiu de l’Edifici Cooperativa d’Arenys de 
Munt redactat per l’empresa GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP, per un total de 
d18.906,48€. 
 
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament.” 
 
Intervenció de la Sra. Gros: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5684.0 

 
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions. 
 
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5915.0 

 
Intervenció del regidor Sr, Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5940.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:   
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6068.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6102.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6190.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6208.0 

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5684.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5915.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=5940.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6068.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6102.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6190.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6208.0
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PART DE CONTROL 
 

6. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC. 
 
El Sr. Alcalde introdueix el punt:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6220.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila dient que està busca el text de la moció: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6255.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde recordant com es poden presentar precs i preguntes per part dels 
veïns i veïnes: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6268.0 

 
A continuació, la regidora Sra. Vila  llegeix el text següent: 
 
“Els darrers anys hem vist com han proliferat els salons de joc arreu dels Països Catalans. 
Aquests centres moltes vegades se situen estratègicament a barris amb rendes baixes, els 
més castigats per la crisi i on la necessitat de voler guanyar diners fàcilment és més punyent.  
 
Actualment el joc d'aposta presenta un increment molt significatiu a Europa, i és una de les 
activitats amb més expansió. Espanya és un dels països en què més ha augmentat: un 0,9% 
de la població general presenta un problema d'addicció al joc al llarg de la vida, i un 4,4% 
mostra conductes de risc. Si ens referim a població adolescent, la xifra a la Unió Europea 
(UE) oscil·la entre el 0,2-5,6%, i a Espanya és una de les més elevades, concretament del 
4,6%. Els estudis destaquen que el perfil de risc en adolescents i joves s'associa a ser home, 
minories ètniques, amb ambients familiars de joc, utilització del joc com a forma d'escapar 
dels problemes i d'estats emocionals negatius i associat al consum de tabac i d'alcohol.  
 
La mitjana d'edat d'inici en el joc a Espanya dels jugadors patològics és de dinou anys, i la 
dels jugadors socials és de 23. En població clínica, s'ha evidenciat que un 37% dels jugadors 
patològics s'han iniciat en aquesta conducta abans de l'edat legal. Un negoci que a primera 
vista hauria de resultar poc rellevant per a la nostra població, però que si analitzem les 
conseqüències que afecten la societat, i especialment sobre els joves de famílies 
treballadores, ha de ser un tema a incloure dins de la nostra agenda política. De fet el 2013 
l'Associació Americana de Psicologia ja considerava la ludopatia una addicció comparable a 
la qual generen les substàncies, siguin drogues o bé alcohol.  
 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6220.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6255.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6268.0
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Com demostren els estudis ja esmentats, els joves són especialment vulnerables a 
desenvolupar problemes de joc, però també ho són les persones que ja tenen una conducta 
problemàtica o patològica. Des del 2015 al 2019 s'han doblat les consultes a la Unitat de Joc 
patològic de l'Hospital de Bellvitge motivades per les apostes esportives.  
 
Els responsables d'aquest augment són les multinacionals de referència. Sense anar més 
lluny, CIRSA (principal empresa del sector a Catalunya i Espanya, propietària, entre altres 
marques, dels famosos "Sportium") va obtenir el 2017 uns beneficis de 427 milions d'euros 
(un 7% més que el 2016). El 2018 el seu propietari, Manuel Lao, la va vendre al fons 
d'inversió Blackstone per uns 2 mil milions d'euros.  
 
Tanmateix veiem com aquesta proliferació d'un element alienant es torna a produir en un 
ambient d'alta convulsió política: ahir els anys posteriors a la Transició Espanyola, avui la crisi 
política i econòmica del règim del 78 i la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia 
de la COVID-19.  
 
Pels motius exposats, el Grup Municipal d’ERC i Jovent Republicà d’Arenys de Munt, per tal 
de minimitzar en l’àmbit municipal i evitar que la problemàtica vagi augmentant en el nostre 
municipi, hem elaborat unes propostes de mínims que garanteixi que en l’àmbit local pugui 
ser una realitat, proposem l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
1. Refusar la proliferació els salons de joc arreu dels Països Catalans  
 
2. Realitzar, especialment en l'àmbit juvenil, campanyes de sensibilització, conscienciació i 
formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia. Campanyes dirigides a joves, 
famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.  
 
3. Declarar, com a Ajuntament, el nostre rebuig a la proliferació descontrolada de salons de 
joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.”  
 
Intervenció de la regidora Sra. Vila: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6301.0 

 
 
 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6301.0
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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/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6561.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6594.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6722.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6778.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6845.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6863.0 

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

7. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER MILLORAR EL FINANÇAMENT I UNA MILLOR DOTACIÓ 
DE RECURSOS PER L’HOSPITAL DE MATARÓ I EL CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME. 

 
El Sr. Alcalde introdueix el punt:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6870.0 

 
La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent: 
 
“La crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la 
importància d’un sistema públic de salut fort i capaç d’atendre i donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania.  
 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6561.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6594.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6722.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6778.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6845.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6863.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6870.0
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La pandèmia ha portat al límit el nostre sistema sanitari, tant en l’àmbit de l’atenció primària 
com en l’àmbit de l’atenció hospitalària, que ha hagut de suportar una gran pressió quan la 
incidència del virus ha estat més alta. Malgrat tot, el sistema ha aguantat aquesta situació 
gràcies, en gran part, a la feina i dedicació dels professionals sanitaris que han donat i 
continuen donant el millor de sí mateixos en la lluita contra el virus.  
 
Aquesta situació, però, ha posat en evidència la necessitat que tenim, com a societat, de 
comptar amb un sistema públic de salut potent, gratuït i universal com a pilar fonamental de 
l’Estat del Benestar i, per tant, la necessitat de comptar amb correcte finançament dels 
nostres centres de salut i hospitals públics.  
 
Les retallades que, des de 2010, ha patit el nostre sistema sanitari l’han anat afeblint, ja que 
ha sofert una aturada pel que fa a la renovació i actualització de recursos materials i 
instal·lacions, i sobretot en la dotació dels recursos humans. Això ha provocat un dels índex 
de precarietat laboral més alts d’ entre tots els sectors que es van veure afectats per les 
retallades.  
 
L’esforç de priorització en serveis de Salut que ha realitzat el Govern en els darrers anys s’ha 
revelat insuficient. Aquesta manca de recursos ha dificultat la capacitat de resposta del 
sistema sanitari en els darrers anys. Ha estat només amb l’esforç i el compromís dels i les 
professionals de la Sanitat que el sistema ha pogut tirar endavant, evitant el col·lapse. És en 
aquest context que l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 està portant al límit el sistema 
públic davant d’una crisi de salut pública sense precedents.  
 
Aquesta situació dels serveis de Salut afecta directament el nostre hospital de referència, 
l’Hospital de Mataró, i tots els serveis del Consorci Sanitari del Maresme.  
 
L’Hospital de Mataró atén una població de més de 265.000 habitants i, pel que fa a la salut 
mental, a més de 427.000 persones. El Consorci Sanitari del Maresme compta amb tres 
Centres d’Atenció Primària a la comarca. A causa de la insuficiència de finançament, aquests 
serveis es troben en inferioritat de condicions respecte a la resta de centres d’atenció 
primària de salut. Altrament, el servei sociosanitari Sant Jaume (antic hospital de Mataró) i la 
residència Sant Josep, que depenen administrativament del Consorci (CSM), també pateixen 
aquesta situació de finançament insuficient i manca de recursos.  
 
Vist que tant l’Hospital de Mataró com el Consorci Sanitari del Maresme presenten gairebé 
des de la seva creació un problema greu de finançament i que malgrat que molts 
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ajuntaments de la comarca han demanat insistentment i en diverses ocasions respostes 
efectives.  
 
Vist que després d’incomplir allò que establien diverses resolucions del Parlament de 
Catalunya al respecte, continua sense solucionar-se la crisi de finançament exposada.  
 
Vist també que des de diversos sindicats de treballadors es denuncia amb preocupació el 
constant traspàs d’intervencions hospitalàries que, tot i podent fer-se al propi Hospital de 
Mataró, estan essent derivades al sistema privat per manca de dotació de recursos i 
personal.  
 
Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista d’Ajuntament d’Arenys de Munt (PSC-CP) 
proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1. Instar la Generalitat de Catalunya a resoldre el problema crònic de finançament que pateix 
l’Hospital de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme, complint les diverses resolucions 
aprovades al Parlament de Catalunya al respecte.  
 
2. Instar a la Generalitat de Catalunya, a presentar el Pla Funcional del Nou Hospital de 
Mataró i el calendari per l’ampliació d’aquest l’hospital de referència per la Comarca.  
 
3. Instar la Generalitat de Catalunya a accelerar la construcció dels nous quiròfans i de les 
infraestructures necessàries i a dotar-les del personal suficient per realitzar el major nombre 
d’intervencions i ingressos hospitalaris possibles i necessàries dins del sistema de salut 
públic.  
 
4. Notificar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al 
Consorci Sanitari del Maresme, a la direcció de l’Hospital de Mataró, a la direcció dels CAP’s 
afectats, als sindicats representats al Consorci Sanitari del Maresme, CATAC, Metges de 
Catalunya i CCOO, a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat de Mataró i Maresme 
(CDSMM) i a les associacions i entitats del municipi.”  
 

Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6892.0 

 
 

 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=6892.0
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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/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7192.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7316.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7514.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7564.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8008.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde preguntant a la regidora Sra. Vila si vol intervenir: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8050.0 

 
Incís de la regidora Sra. Vila dient que no: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8056.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8058.0 

 
Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per cinc vots a favor de les regidores i 
regidors Sra. Àngels Castillo i Campos, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, 
Sr. Santiago Morell i Capellera i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups PSC, JUNTS i CUP; i set vots 
en contra del senyor alcalde president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde 
Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i 
Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. 
Abel Coll i Toledano, del grup ERC i del regidor no adscrit. 
 

 
 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7192.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7316.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7514.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=7564.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8008.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8050.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8056.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8058.0
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8. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER UN ESPAI JUVENIL D’ENTRETENIMENT DE QUALITAT EN 
LLENGUA CATALANA. 

 
El Sr. Alcalde introdueix el punt:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8071.0 

 
El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent: 
 
“Reprenent el fil de la moció de Plataforma per la Llengua en defensa de la unitat de la 
llengua catalana que vam presentar al Ple de desembre, volem seguir incidint en el tema tot 
veient les dades recollides a l’Enquesta d’Usos Lingüístics. 
 
Un dels elements més importants per la conservació d’una llengua és que hi hagi referents 
de qualitat en aquesta. Malauradament, els esforços per garantir una televisió pública de 
qualitat a Catalunya han anat minvant amb el pas dels anys. Un element molt significatiu va 
ser el tancament de l’espai juvenil 3XL l’any 2012, deixant els i les joves de Catalunya sense 
entreteniment en català dirigit a la seva franja d’edat. Sense parlar, de la manca d’inversió 
per aconseguir drets d’emissió de sèries d’animació populars entre el públic infantil. 
 
Aquesta manca d’entreteniment televisiu en llengua catalana conjuntament amb l’evolució 
de les xarxes socials i les plataformes per internet ha causat que infants i joves busquessin 
referents a altres bandes, majoritàriament produccions creades o doblades en llengua 
castellana. Un dels efectes de tot plegat el podem trobar publicat al diari Punt Avui en data 
de 13 de desembre de 2020 que recull el següent: 
 
«El més preocupant és que el segment de població que més abandona la llengua en el seu ús 

social són els joves. Només un 19,6% de la població de Barcelona d’entre 15 i 29 anys té el 
català com a llengua habitual, cosa que significa una caiguda de més de 10 punts en 5 anys, 

atès que el 2013, la mateixa enquesta oferia resultats del 30% de llengua d’ús habitual entre 
els barcelonins d’aquesta edat.» 

 
Durant aquests últims anys han sortit moviments ciutadans arreu del territori preocupats pel 
declivi de la televisió pública del nostre país, com per exemple les plataformes Salvem TV3 i 
Tornada3XL, sobretot molt actius en xarxes socials com Twitter. 
 
És gràcies a Tornada3XL que moltes de les reclamacions històriques dels i els joves s’estan 
començant a contemplar, però no de la manera que han estat proposades. És per això, que 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8071.0
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1893740-emergencia-pel-descens-de-l-us-social-del-catala.html?t=1607843886&login=1
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1893740-emergencia-pel-descens-de-l-us-social-del-catala.html?t=1607843886&login=1
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1893740-emergencia-pel-descens-de-l-us-social-del-catala.html?t=1607843886&login=1
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proposem al Ple d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords que venen a proposta de 
la mateixa plataforma ciutadana: 
 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un espai multiplataforma en català, juvenil 
i a TV3 amb quatre parts: canal televisiu públic, pàgina web pública, plataforma de vídeo a la 
carta pública i presència a totes les xarxes socials més utilitzades per adolescents i joves amb 
finançament de TV3. 
 
Segon.- Instar el govern de la Generalitat a introduir doblatges en català a tot el contingut 
audiovisual doblat en castellà i subtítols en català a tot el contingut audiovisual dels catàlegs 
de totes les grans plataformes de vídeo a la carta amb presència a Catalunya. 
 
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat a estudiar el fet de fer una remuneració pública 
per tots els creadors de vídeos en català per a xarxes socials que assoleixin un nombre de 
visualitzacions a determinar, però molt inferior al nombre de visualitzacions que s'han 
d'assolir per obtenir una remuneració de les mateixes xarxes socials. 
 
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a promocionar i fer efectius els doblatges en català 
a totes les pel·lícules doblades en castellà i subtítols en català a totes les pel·lícules que 
arribin a tots els cinemes de Catalunya. 
 
Cinquè.- Instar als grups polítics a recollir en els seus programes electorals i a treballar per a 
fer efectives les propostes de la plataforma ciutadana Tornada3XL recollides al fil de Twitter 
enllaçat: https://twitter.com/tornada3xl/status/1311188153894608896 
 
Sisè.- Reclamar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la direcció de TV3 que 
reforcin la preferència del català en els seus continguts audiovisuals i que vetllin pel rigor 
parlat i escrit de l’ús de la llengua catalana. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la direcció de TV3, als grups polítics representats al 
Parlament de Catalunya de la dotzena legislatura.” 
 
Intervenció del Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8086.0 

 
 

https://twitter.com/tornada3xl/status/1311188153894608896
https://twitter.com/tornada3xl/status/1311188153894608896
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8086.0
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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/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8350.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8367.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8380.0 

 
 
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8403.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8435.0 

 
 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8443.0 

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

9. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL PERMAMENT 25/2020 EMÈS PER 
LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPTE 413 “CREDITORS PER OPERACIONS 
REPORTADES” DE L’EXERCICI 2019. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8457.0 

 
“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 25/2020 de data 28/12/2020 emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el compte 413 “CREDITORS PER 
OPERACIONS REPORTADES”  de l’exercici 2019 (exp. 2484/2020). 
 
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, 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8350.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8367.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8380.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8403.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8435.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8443.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8457.0
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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. 
 
En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria del 
compte 413 de l’exercici 2019, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe de control 
permanent 25/2020, del que es dona compte. Del mateix es desprèn que caldria realitzar un 
anàlisi acurat de les operacions pendents d’aplicar a 31/12/2019 i que són anteriors al 2018, 
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 i que les parts afectades hagin manifestat l’acceptació del seu contingut.” 
 
 

10. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL PERMAMENT 26/2020 EMÈS PER 
LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE ELS CONTRACTES MENORS DE L’EXERCICI 
2019. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8535.0 

 
“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 26/2020 de data 30/12/2020 emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre els contractes menors celebrats 
durant l’exercici 2019 (exp. 2145/2020). 
 
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 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8535.0
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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 2020 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
contractació pel que fa als contractes menors de l’exercici 2019, i el resultat del control 
efectuat ha estat l’informe de control permanent 26/2020, del que es dona compte. Del 
mateix es desprenen les recomanacions següents: simplificar el procediment del contracte 
menor -la qual cosa ja es va realitzar a mitjans del 2020-; disposar dels mitjans personals i 
materials de gestió necessaris que permetin una adequada preparació, seguiment i control 
dels expedients de contractació menor; i realitzar una correcta detecció i planificació de les 
necessitats i despeses de caràcter periòdic i repetitiu, fent ús de suports externs 
especialitzats que permetin avançar en les licitacions i dels sistemes de racionalització 
tècnica de la contractació que ofereixen determinats ens supramunicipals. 
 
L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions i haver-se analitzat les al·legacions formulades.” 
 

 
11. DESPATX D’OFICI  

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8694.0 

 
“ANY 2020 
 
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 473 a la 520, ambdues incloses, 
des del 14/12/2020 al 31/12/2020:  
 
- Resolucions en matèria d’economia: 22 
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  2 
- Resolucions en matèria de personal: 7 
- Resolucions en matèria de contractació: 14 
- Resolució en matèria de responsabilitat patrimonial: 2 
- Resolució en matèria d’eleccions: 1 
 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8694.0
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Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 14/12/2020 al 31/12/2020, en matèria 
de: 
 
- Obres menors: 1 
- Seguretat: 3 
- Espais: 1 
 
ANY 2021 
 
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 1 a la 14, ambdues incloses, des 
de l’1/01/2021 al 24/01/2021:  
 
- Resolucions en matèria d’economia: 6 
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  1 
- Resolucions en matèria de personal: 5 
- Resolucions en matèria de contractació: 1 
- Decret 2/2021, de data 13 de gener de 2021, de pròrroga del pressupost municipal de 

l’any 2020 per a l’any 2021. 
 
Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’1/01/2021 al 24/01/2021, en matèria 
de: 
 
- Seguretat: 3 
- Sanitat (Cementiri): 1” 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE PER QUÈ NO ES RETALLEN ELS MATOLLS DE LA 
JARDINERA DEL RIAL DE LA RECTORA I D’ALTRES INDRETS SIMILARS. 

 
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
“En diverses ocasions hem demanat que es retallin les herbes o matolls de la part central del 
Rial de la Rectora. Podem dir que fa anys que ho demanem. No entenem perquè aquella 
jardinera té la meitat sense plantar res i en canvi l’altra meitat creixen les herbes com si fos 
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la selva tropical. Cosa que fa que hi hagi manca de visibilitat entre un cantó i l’altre a l’hora 
de circular, i que creixen animalots poc desitjables. 
L’última resposta que ens vau donar a la nostra petició va ser que en breu ho arranjaríeu, 
però encara ho estem esperant. 
Des del PSC entenem que fins ara no teniu el servei de jardineria en plenes condicions, però 
pensem que ara és possible i us preguntem per quan teniu previst fer-ho.”  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8824.0 

 
Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8880.0 

 
 

13. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER QUANTS METRES I/O PERCENTATGE DE 
CANONADES D’AIGUA RESTEN PER CANVIAR EN TOT EL POBLE. 

 
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
“Som coneixedors de la importància de canviar les canonades d’aigua i posar-les del material 
adequat per evitar fuites i incidències majors.  
Els veïns i veïnes d’Arenys de Munt expressen l’alt cost del rebut d’aigua i clavegueram, i 
voldrien que aquesta qüestió estigués resolta quan abans millor. 
Fa anys que s’està fent el canvi, però no sabem quina planificació s’ha fet per acabar-ho. 
A més volem preguntar quants metres falten o quin percentatge del total resta per 
finalitzar.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9014.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde, com a president de GUSAM SA,  donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9043.0 

 
 

14. PREC DEL GRUP PSC PER ERRADICAR LA BRETXA DIGITAL. 
 
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent: 
“La situació que estem vivint a causa de la pandèmia del coronavirus ens ha obligat a 
replantejar moltíssims aspectes de la vida en sentits molt diversos. La suspensió de molts 
serveis presencials tant en el moment del confinament, com posteriorment amb les 
limitacions d’aforament, o la necessitat de sol·licitar cita prèvia o la prestació de serveis de 
forma telemàtica, han posat de manifest la necessitat que tota la població tingui accés als 
serveis a través dels mitjans digitals.  

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8824.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=8880.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9014.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9043.0
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Amb l’estat d’alarma actual hi ha gent que ha patit un doble confinament: d’una banda, no 
poder sortir de casa i, d’altra banda, no poder connectar amb la seva família, amics o obrir-
se al món perquè no estan familiaritzats amb les tecnologies. 
Aquests mesos han deixat al descobert un enorme problema: l’accés al món digital no és 
igual per a tots els ciutadans, veïns/veïnes d’Arenys de Munt. 
L’anomenada bretxa digital ha entrat en el debat polític i social imposant la prioritat per a 
combatre la desigualtat imperant. 
Ha posat al descobert moltes desigualtats socials, en tots els àmbits de la societat i un dels 
més invisibles, però alhora més importants, ha estat en la gent gran dels nostres pobles. 
Gent gran i gent adulta en general. 
Tot i que les noves tecnologies suposen molts avantatges, moltes persones grans i/o adultes 
en general se’n senten allunyades.  
A moltes persones els angoixa el fet d’endinsar-se en un món complex: tenen por 
d’equivocar-se, de cometre errors que no sàpiguen resoldre, d’esborrar informació sense 
voler, etc.  
D’altra banda, la manca de recursos econòmics és un altre dels motius importants que 
dificulta l’aproximació de la ciutadania en general i sobretot de la gent gran al món digital. 
En canvi, està demostrat que les persones grans per exemple, i totes les persones en 
general, dons connectades són més actives mentalment i que l’ús de les noves tecnologies 
els aporten beneficis: Per exemple: Millora de la qualitat de vida, sobretot quan l’activitat es 
practica en grup, ja que es treballen habilitats i característiques socials com la interacció. 
El correu electrònic i la missatgeria instantània agilitzen la comunicació amb altres persones. 
Però més enllà d’aquests beneficis, l’accés a les noves tecnologies permet l’accés a serveis 
públics essencials.  
Es per aquest motiu que creiem fermament que l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha 
d’establir mesures per facilitar que tots els veïns i veïnes adquireixin les habilitats 
necessàries per a l’ús de les noves tecnologies. 
Ajudar a les persones grans i adults que ho necessitin, perquè no tothom té les mateixes 
oportunitats d’aprenentatge en l’ús de les TIC, i cada vegada són més necessàries. 
És per això, que des del PSC demanem: 

1. La redacció d’un pla d’actuació per eradicar la bretxa digital en les persones grans i 
adults en general que ho necessitin. Entre d’altres actuacions que puguin sorgir de la 
redacció d’aquest pla, proposem la realització de cursos d’informàtica i noves 
tecnologies, programes de préstec d’equips informàtics i formació gratuïta per a gent 
gran i adults en aquet àmbit de les noves tecnologies. Així com un espai adequat “on 
line” on connectar-s’hi i també per realitzar l’aprenentatge. 
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2. Facilitar una xarxa wifi a tot el municipi que sigui accessible per a tothom.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9099.0 

 
Intervenció del regidor delegat de Noves Tecnologies, Sr. Maimí, donant resposta al prec: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9321.0 

 
 

15. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES POSIN NOMS DE DONA ALS CARRERS, PLACES I/O 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’ARENYS DE MUNT. 

 
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent: 
“Des de L’ajuntament hem de continuar treballant per aconseguir la igualtat efectiva entre 
dones i homes i exigir col·locar l'equitat de gènere en les agendes públiques i en totes les 
àrees possibles que tenim al nostre abast com entitat local. 
Perquè els ajuntaments són els primers referents per observar les desigualtats, detectar les 
injustícies per raó de gènere i, sobretot, per observar els grans desajustos que encara es 
donen entre dones i homes en el seu accés a les oportunitats.  
Una àrea en la qual es produeixen aquestes desigualtats és en de la inclusió dels noms de les 
dones en el nomenclàtor dels carrers de qualsevol ciutat o municipi. 
Els noms de carrers, places i equipaments d’Arenys de Munt i de Catalunya que homenatgen 
dones són minoria i bona part recorden figures de santes. 
A Arenys de Munt com a d'altres municipis i ciutats li falta reconeixement al que hem fet les 
dones al llarg de la història. 
A Arenys de Munt només el 2,5% dels carrers, barris i urbanitzacions tenen nom de dona. 
Aquest fet simbolitza la discriminació històrica cap a les dones i cap al reconeixement a les 
seves aportacions a la societat, la cultura, la ciència, la política o la història. 
Des del PSC creiem indispensable que es visualitzin i difonguin les importants aportacions 
que han desenvolupat les dones en la Història del nostre país, per avançar pel camí de la 
igualtat i l’equitat.  
Conseqüentment, cal que la perspectiva de gènere sigui present també als carrers, places i 
equipaments del nostre municipi i us demanem un compromís ferm i efectiu. 
El PSC va presentar una moció en aquest mateix sentit en el Ple del mes de setembre de 
2017. Moció que va ser aprovada per unanimitat. 
Volem. Us demanem que la tingueu en compte, que no sigui una altra moció que no passi 
d’estar escrita en un paper i no es faci res més enllà de quedar bé en el Ple municipal. 
En aquella moció havia incloses les aportacions que va fer l’associació Donaviva desprès d’un 
excel·lent treball de recerca. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9099.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9321.0
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Alguns dels noms presentats van ser: 
1. Maria Molina Carpena, 1a regidora d'Arenys de Munt  
2. M. Aurelia Campmany (novel·lista i dramaturga)  
3. Marie Curie (científica)  
4. Catalina Albert i Paradís –pseudònim Victor Català-(escriptora i dramaturga)  
5. Elisabeth Eidenbenz (Fundadora de la Maternitat d'Elna)  
6. Irena Sendler, coneguda com "l'àngel del Gueto de Varsòvia" infermera i TS durant la II 
guerra mundial.  
7. Rosa Sensat i Vila (educadora)  
8. Lola Anglada i Sarriera (escriptora i il·lustradora)  
9. Teresa Claramunt (política)  
10. Montserrat Roig (escriptora)  
11. Frederica Montseny (1a ministra que hi va haver a Europa)  
Us preguem que tingueu en compte el nostre prec i que els noms presentats ja anteriorment 
en aquella moció siguin prioritaris quan sigui el moment.”  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9442.0 

 
Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9621.0 

 
 

16. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER TENIR INFORMACIÓ SOBRE L’ANELLA ELÈCTRICA 
QUE ENDESA HA TANCAT AL NOSTRE MUNICIPI. 

 
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent: 
“El 19 de gener de 2021 l’empresa elèctrica ENDESA va publicar a la seva web una nota de 
premsa1 on l’entradeta deia: 
“Endesa tanca una anella elèctrica a Arenys de Munt per a reforçar el servei al municipi. S'ha 
estès una nova línia subterrània de mitjana tensió per tal de garantir la qualitat i continuïtat 
del subministrament a gairebé 500 clients d'aquesta població del Maresme. L'actuació, 
realitzada amb elements d'última tecnologia, ha suposat una inversió de 85.000 euros. A 
més, s'ha reformat un centre de transformació amb l'objectiu d'optimitzar la seguretat de les 
infraestructures i de les persones que hi treballen.” 
Si llegim la notícia es diu que s’han soterrat 304 metres de cablejat i que han eliminat un 
total de 406 metres de línia aèria per tal d’enllaçar dues línies de mitjana tensió amb dos 
centres de transformació que fins ara estaven aïllats. Això ha permès crear una anella 

 

 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9442.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9621.0
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elèctrica, cosa que significa que es podrà subministrar electricitat de manera alternativa 
quan hi hagi incidències o indisposicions d’una de les línies principals. 
És per aquest motiu que volem preguntar al govern municipal quin és el veïnat beneficiat per 
aquestes obres i si té relació amb les reclamacions del veïnat de la part alta i el prec que vam 
formular perquè l'Ajuntament intercedís a la Generalitat per a reclamar-ho a l'empresa. A 
més, la notícia diu que “s'ha iniciat recentment" així que ens agradaria saber si es tracta de 
les obres que ja s'han realitzat els mesos passats a la zona de Can Cosme o si se n'estan 
realitzant més.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9650.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9756.0 

 
 

17. PREC DEL GRUP CUP PER ACTUALITZAR EL REGISTRE D’ENTITATS. 
 
El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Malgrat les circumstàncies actuals, Arenys de Munt és un municipi molt actiu pel que fa a 
l’associacionisme i la dinamització del carrer de manera autogestionada per les pròpies 
entitats del municipi. 
A la web antiga de l’Ajuntament hi apareixia un registre de les entitats municipals donades 
d’alta a l’Ajuntament. Hem de dir que la majoria coincidirem que era un registre que havia 
quedat desfasat. 
A la web actual hi ha una pestanya anomenada “Entitats” dins de l’anomenada “Poble”. Si 
fem un cop d’ull a aquesta pestanya veurem que només hi apareixen tres entitats: DISAM 
Centre de distribució solidària d'aliments d'Arenys de Munt, Arenys amb el Poble Sahrauí i 
l’Associació d'Empreses i Coneixement d'Arenys de Munt. 
Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt creiem que 
seria bo que des de Participació Ciutadana s’instés a totes les entitat a registrar-se a 
l’Ajuntament i que se’ls oferís ajuda per gestionar els tràmits. Amb tot, volem demanar al 
govern que faci un cribratge de les entitats registrades al nostre Ajuntament per tal de 
detectar aquelles que han desaparegut i actualitzar la web de l’Ajuntament per tal que totes 
les entitats actives tinguin un espai on tenir-hi les dades de contacte i explicar les tasques 
que realitzen.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9844.0 

 
Intervenció de la regidora delegada de Participació Sra. Batista, donant resposta al prec: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9930.0 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9650.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9756.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9844.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9930.0
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18. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER LES MILLORES IMPLEMENTADES A LA 
RÀDIO PER ADAPTAR-NOS A LA NOVA SITUACIÓ. 

 
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent: 
“Per part de tots els grups municipals es va coincidir que s’havia de buscar la manera de 
poder fer programes, debats i entrevistes de manera telemàtica amb Ràdio Arenys de Munt. 
Sabem que el govern acollia amb bons ulls aquesta idea i estava mirant d’actualitzar els 
sistemes informàtics de la ràdio per adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies. 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que s’hagin aplicat protocols restrictius per 
tal de protegir els i les treballadores de l'emissora municipal. Malgrat tot, creiem que s’està 
demorant en excés el fet d’implantar els instruments necessaris per poder seguir duent a 
terme l’activitat habitual de l’emissora. Entenem que per a les persones d’Arenys de Munt 
serà un gran avenç poder seguir col·laborant i participant de la ràdio com feien abans de la 
pandèmia mundial. 
És per aquest motiu que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular volem 
preguntar al govern municipal quines millores s’han introduït a la ràdio durant el 2020 i 
saber quan es podran dur a terme programes, debats i entrevistes telemàtics i per què s’està 
trigant a implementar el sistema.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9999.0 

 
Intervenció del regidor delegat de Comunicacions, Sr. Coll, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10079.0 

 
 

19. PREGUNTA DEL GRUP CUP EN REFERÈNCIA AL CONSELL DE POBLE. 
 
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent: 
“La primera setmana de gener es va realitzar el primer Consell de Poble telemàtic de l’any. 
S’hi van connectar poques persones però la participació de veïns i veïnes va ser molt 
interessant per tal de poder conèixer diversos aspectes del pressupost que preocupaven a la 
gent. 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular veiem molt positiu que es pogués presentar el 
pressupost municipal i començar a adaptar-nos a les restriccions de la COVID pel que fa a la 
reunió de persones. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=9999.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10079.0
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Malgrat tot, creiem que caldrà reactivar el Consell de Poble després de la poca activitat de 
l’any anterior degut a les restriccions que ens van agafar a tots i totes per sorpresa. Sabem 
que les persones del Consell de Poble són d’edats molt diverses, fet pel qual creiem que hem 
d’invertir esforços perquè la bretxa digital no limiti la participació de les persones 
arenyenques. 
És per aquests motius expressats que la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt 
volem demanar al govern i en concret a la regidoria de Participació que prevegi realitzar 
accions i petites campanyes (cartelleria, anuncis de ràdio i cartes als domicilis) per tal 
d’incentivar la participació telemàtica al Consell de Poble i als Consells Sectorials.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10268.0 

 
Intervenció de la regidora delegada de Participació, Sra. Batista, donant resposta a la 
pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10354.0 

 
 

20. PREC DEL GRUP JUNTS SOBRE ELS XIPRERS DEL CARRER DE LES FLORS. 
 
 La regidora Sra. Devesa formula el prec següent: 
“Tots sabem que el carrer de les Flors és un carrer on hi passa molta gent, sobretot en horari 
escolar. A l’alçada del número 16-18 hi han uns xiprers que ocupen bona part de la vorera 
fent que el pas per al vianant quedi més estret del que ja ho és normalment, inclús pot 
arribar a provocar que l’usuari hagi de baixar de la vorera i ocupar la via on transiten els 
vehicles, amb el conseqüent perill. Per aquest motiu preguem que es posi remei i es millori 
el pas en aquesta zona.” També aprofita per donar les gràcies al regidor Sr. Castillo en relació 
amb el desbrossament del terreny del C/Enric Morera. 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10446.0 

 
Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10525.0 

 
 

21. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER QUÈ LA PISTA DE BÀSQUET CONSTRUÏDA 
RECENTMENT NO S’HA FET MÉS GRAN. 

 
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent: 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10268.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10354.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10446.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10525.0
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“La construcció de la nova pista de bàsquet a la zona del camí a Can Jalpí ens sembla molt 
encertada, ja que al poble hi ha mancança de zones on els nostres adolescents i joves puguin 
tenir els seus moments d’esbarjo de manera sana i educativa.  
Ara bé, el que no entenem, és perquè no s’ha optat per una construcció més àmplia en 
metres, estem parlant d’una zona on la cabuda no hauria de ser l’obstacle, i si s’inicia un nou 
projecte de construcció, pensem que el més adequat hauria estat que aquesta pista de 
bàsquet fos més gran, això hauria permès posar-hi dues cistelles enlloc d’una i que fos 
utilitzada per més persones alhora. Ja que es fa una construcció nova s’hauria d’intentar que 
aquesta fos projectada amb una visió mes encertada on després no s’hagi d’executar noves 
obres en noves construccions.  
Per això, la nostra pregunta és per què no s’ha fet la pista de bàsquet més àmplia en 
metres?” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10607.0 

 
Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10738.0 

 
 

22. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE QUAN DEIXARÀ DE SER GRATUÏTA LA 
CÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS. 

 
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent: 
“Teníem entès que aquest era un projecte temporal per motivar a la gent en la compra de 
vehicles elèctrics, fins aquí d’acord, però pel que podem comprovar, aquest projecte s’està 
allargant i no creiem que la gratuïtat del mateix sigui just per la resta de veïns del poble, que 
també com usuaris de vehicles s’han de costejar ells la seva despesa de combustible.  
Per tant, volem saber la durada d’aquest projecte i que es farà en un futur?” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10790.0 

 
Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10828.0 

 
 

23. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LES DENÚNCIES PROCESSADES. 
 
El regidor Sr. Morell  formula la pregunta següent: 
“El 12 de gener vèiem a la informació que ofereix la pàgina de Radio Arenys de Munt que el 
cap de setmana anterior, primera de les noves mesures de confinament, la Policia Local no 
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_____ 

ha processat cap denúncia per saltar-se el confinament. Per posar més en valor aquesta 
notícia, els hi preguntem si tenen constància de quants controls es van fer, encara que sigui 
una xifra aproximada.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=10970.0 

 
Intervenció del regidor delegat de Mobilitat i Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la 
pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11011.0 

 
24. PRECS I PREGUNTES 

 
El Sr. Alcalde introdueix el punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11078.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Moré fent un aclariment sobre el punt la pista de bàsquet: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11114.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Maimí donant resposta a la regidora Sra. Moré:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11140.0 

 
Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre el punt de la bretxa digital: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11169.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Castillo fent un incís sobre el punt de la pista de bàsquet:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11268.0 

 
Intervenció del regidor Sr. Coll fent un incís a la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11299.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818876aa5ee101773927476800b6?startAt=11321.0 

 
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 quaranta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari, 
CERTIFICO. 
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