ACTA NÚMERO 5/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vuit d’abril de dos
mil vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i
Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge,
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr.
Abel Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez
Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, comenta que encetem un nou Ple ordinari, a
pocs dies de les festes del Remei i recorda als veïns i veïnes que poden fer preguntes que
seran resoltes al final del Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/03/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=64.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA COMISSIÓ CENTRAL DE
SUBMINISTRAMENT I APROVACIÓ DEL CONVENI.
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 en la reunió de la Comissió Central de Subministraments de data 24/07/2020, es va
acordar requerir a les entitats de l’annex 1 per a què manifestessin la seva voluntat de
permanència en el sistema central d’adquisicions d’aquest organisme i adjunten una nova
minuta del conveni d’adhesió. (Exp. 539/2021)
_____

Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt figura en l’annex 1, ja que està adherit a aquesta
Central des del 3 d’abril de 2013.
Atès que els contractes licitats per aquest organisme són interessants per l’Ajuntament i la
Junta de Govern Local de data 16/03/2021 va manifestar la voluntat de permanència en el
sistema central d’adquisicions.
Atès el que disposen els articles 227 i ss. de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació
a la Disposició Addicional 5a de la Llei Reguladora de les Bases del Regim local respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Atès que l’art. 52.2. q), en concordança amb l’art. 114.3 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, determinen que és el Ple l’òrgan competent per prendre
l’acord.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar la resolució de Junta de Govern Local de data 16/03/2021 i manifestar la
voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de permanència en el sistema central
d’adquisicions de la Comissió Central de Subministraments del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Aprovar la minuta del conveni regulador que obra a l’expedient a tots els efectes.
Tercer.- Facultar l’alcalde per la signatura del conveni i per tal que pugui formalitzar els
diferents contractes derivats de l’acord marc que siguin d’interès en el futur.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=87.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=191.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=216.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=279.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=371.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=412.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=441.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRES EN L’ACORD DE CONCERTACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIAL I DE L’OCUPACIÓ DEL MARESME.
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 a l’any 2009 es va crear l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’ocupació del
Maresme en un conveni amb els 30 ajuntaments (entre els que es troba inclòs Arenys de
Munt), els agents socials CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC liderat
pel Consell Comarcal del Maresme que va realitzar les funcions d’entitat coordinadora de
l’Acord tant a nivell executiu com tècnic. Aquest conveni va servir per consensuar les
polítiques de Desenvolupament Econòmic a la comarca fins l’any 2015, amb l’objectiu
estratègic de l’Acord de treballar de forma consensuada per detectar necessitats, dissenyar,
planificar, coordinar i executar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de
gestió d’optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i augmentar la
competitivitat de l’economia en l’àmbit territorial i així afavorir el seu òptim
desenvolupament econòmic.

_____

Que a l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, al setembre del
2015 es van consensuar i especificar 5 eixos estratègics: política Industrial, economia social i
solidària, sector primari, comerç, restauració i turisme, Maresme marítim, els quals es van
treballar a partir de la creació i coordinació de Taules Sectorials; aquest acord va caducar el
2/10/2020.
Que el Ple del Consell Comarcal, de data 23/02/2021, va acordar l’aprovació del Conveni per
la creació de l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del
Maresme” amb set línies estratègiques i demana que l’Ajuntament designi un representant
polític al Plenari.
Atès que en compliment del que determina l’art. 38 del RD 2568/86, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, correspon al
Ple el nomenament dels representants de la corporació en òrgans supramunicipals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar, per a formar part en l’Acord de concertació pel Desenvolupament
Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme a l’Alcalde, al Sr. Josep Sánchez i Camps.
Segon.- Notificar aquest nomenament al Consell Comarcal del Maresme, adjuntant la
documentació que demanen en la seva petició.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=446.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=693.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=703.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=737.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=913.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=957.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que entoma la proposta de la regidora Sra. Muñoz i
procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=961.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
4. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt però, prèviament, recorda als veïns
i veïnes que poden formular precs i preguntes i repeteix el núm. de telèfon habilitat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1056.0

“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 84 a la 105, ambdues incloses,
des del 15/03/2021 al 31/03/2021:
-

Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 5
Resolucions en matèria de béns: 1
Decret 100/2021, de 25/03/2021, d’incorporació de romanents

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/03/2021 al 31/03/2021, en matèria
de:
_____

Seguretat: 3

-

Acció Social: 1
Salut Pública: 1”

PRECS I PREGUNTES
5. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES COL.LOQUIN PAPERERES A LA ZONA D’ESPLANADA
I/O APARCAMENT DEL COSTAT DEL PAVELLÓ TORRENT D’EN TERRA.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Un grup de joves i persones adultes ens han demanat que es col·loquin papereres o algun
contenidor en l’esplanada/pàrquing que hi ha al costat del pavelló de futbol Torrent d’en
Terra.
Es considera que és un espai urbà, que sovint s’omple de gent, i per incivisme i manca de
papereres s’embruta l’espai verd del voltant perquè no hi ha on dipositar cap residu per petit
que sigui. És per això que demanem la col·locació d’alguna paperera en les zones indicades.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1163.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1207.0

6. PREC DEL GRUP PSC PER AVANÇAR L’HORA DE PODER TREURE LES ESCOMBRARIES AL
CARRER.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Des del compromís per reciclar més millor i la conscienciació de gran part del nostre poble,
s’han adreçat al PSC veïns i veïnes per demanar-nos que s’avanci l’hora de poder treure les
escombraries al carrer, almenys ens indiquen poder fer-ho mitja hora abans.
Les persones grans, a l’hivern, els hi costa esperar fins les 8 per baixar les escombraries. I per
un altre cantó, els caps de setmana hi ha persones que marxen fora del domicili i se’ls
facilitaria dipositar la bossa al lloc de recollida abans de marxar i no acumular dins del
domicili.
És possible estudiar aquesta possibilitat i portar-la a terme?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1291.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1340.0

7. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA NECESSITAT DE REBAIXAR EL PREU DEL TIQUET
DEL BUS D’ARENYS DE MUNT A ARENYS DE MAR I VICEVERSA.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Cada vegada més se’ns acosten més persones del poble per queixar-se del preu excessiu del
tiquet del bus. El trajecte d’Arenys de Munt a Arenys de Mar és de 2.40€ i viceversa.
En Mataró, per exemple el preu és de 1.70€ i pots recórrer tota la ciutat.
Des de sempre s’ha considerat un preu car, però si tenim en compte les circumstàncies
actuals on hi més persones aturades, més pobresa, més joves que s’han de desplaçar i no
tenen uns ingressos fixos, hi ha menys ingressos a les unitats familiars, d’altres amb ingressos
mínims...etc. pensem que caldria fer un esforç i una revisió a aquest preu del tiquet.
Si s’atorguen subvencions per altres qüestions que són necessàries, pensem que els
desplaçaments per anar a Arenys, ja sigui per agafar el tren, com per anar al CAP, ara que no
tenim pediatria, o per qualsevol altre cosa, pensem que més que mai hauríeu de fer un
esforç.
Ens podeu dir si ho estudiareu i si hi ha possibilitats de baixar-ho?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1418.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1485.0

8. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA POSSIBILITAT DE DISSENYAR I PORTAR A TERME
UNA CAMPANYA DE CIVISME.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Pensem que les persones cíviques són majoritàries al nostre poble. En canvi l’incivisme d’una
minoria distorsiona i no facilita la qualitat de vida i la convivència que hauríem de tenir.
Les caques dels gossos a la via pública lluny d’aminorar-se van creixent, la qual cosa crea
molèsties a tothom i condiciona poder viure en un poble net, ordenat i respectuós.
Per això us volem demanar que dissenyeu una campanya de civisme encarada als propietaris
de gossos per tal de continuar conscienciant-los dels beneficis de poder viure socialment en
un poble amb respecte i netedat.
També ens han comunicat que els ramats d’ovelles que passen per certes parts del poble
també deixen molts d’excrements que s’hauria de buscar la manera de netejar-los.
_____

Per exemple, zona industrial Torrent d’en Puig, Rial de la Rectora, Sobirans...etc.
Per tant: us volem preguntar si podreu portar a terme una campanya de civisme que
consciencií als propietaris de gossos de la necessitat de recollir les caques de les seves
mascotes.
I d’altra banda, solucionar el problema dels excrements de les ovelles en les zones per on
passen.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1632.0

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1704.0

Intervenció del regidora delegada de Participació i de Salut Pública, Sra. Batista, donant
resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1720.0

9. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER L’ESTUDI DE COSTOS DEL CENTRE CÍVIC I
COM ES COBRIRAN LES DESPESES D’AQUEST EN CAS D’OBRIR A FINALS D’ANY.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Són ja diverses vegades que des dels grups municipals de l’oposició, no només des de la CUP,
que hem demanat que es fes un Pla d’Usos i un Estudi de Costos del Centre Cívic abans de
seguir amb l’obra d’aquest.
Des de l’oposició creiem que és fonamental saber com s’utilitzarà el Centre Cívic i per a què
s’utilitzarà, a més de conèixer quina part del pressupost municipal s’haurà de dedicar a cobrir
les despeses d’aquest, un fet que hem anat reclamant a diversos plens municipals. Així doncs,
no els semblarà estrany al govern que els demanem els resultats d’aquest Estudi de Costos
que s’ha realitzat des de l’Àrea de Serveis Personals aquest últim mes.
Creiem que anem tard, perquè des del govern ja han enunciat diverses activitats que es
realitzaran al Centre Cívic, així com la data d’obertura d’aquest. Creiem que l’Estudi de
Costos s’havia de fer molt abans perquè abans d’obrir un nou equipament hem de saber
quina dotació econòmica haurà de tenir anualment al pressupost municipal.
Així doncs, tot i que volem obrir un equipament a finals d’any i encara no tenim el seu Pla
d’Usos aprovat i compartit amb la ciutadania, volem preguntar al govern quins són els
resultats de l’Estudi de Costos del Centre Cívic i com es cobriran les despeses d’aquest en cas
que obrim a finals d’any.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1803.0

_____

Intervenció del regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=1895.0

10. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES TINGUIN EN COMPTE DIVERSES PROPOSTES PEL
CENTRE CÍVIC.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El Centre Cívic, el qual encara no té nom, neix en un edifici que abans servia com a Hotel
d’Entitats. Un Centre Cívic i un Hotel d’Entitats tenen usos molt diferents i haurem de veure si
el pas d’un a l’altre satisfà les necessitats de les diverses entitats i associacions que hi ha
registrades a Arenys de Munt, les quals avui en dia són 68.
No entrarem en el fons de per què des del govern es plantegen fer una cosa o una altra al
Centre Cívic, quan des de l’oposició se’ls han plantejat un seguit de qüestions i propostes per
tal de millorar l’obertura d’aquest. Saben que la CUP ens tenen sempre per treballar
conjuntament, i també saben que la CUP no ens oposem al Centre Cívic sinó que creiem que
no s’ha gestionat de la millor manera possible. Ara bé, per més que ho hem intentat és
impossible treballar amb el govern pel que fa al Centre Cívic, no s’escolten les propostes i
s’adopta una posició a la defensiva. Això ens entristeix perquè des de l’oposició també
treballem perquè el Centre Cívic s’engegui de la millor manera possible.
És per tots aquests motius expressats que des de la CUP seguirem apretant perquè encara
que des de la regidoria que tira endavant el projecte no se’ns escolti, les nostres propostes no
quedin en l’oblit i per aquest motiu les volem reiterar en aquest prec.
Un cop havent visitat les obres del Centre Cívic per segona vegada des de la CUP els volem
proposar el següent:
1. Que les sales de la Planta Baixa estiguin separades per panells o parets no fixes per tal de
garantir adaptar l’espai a les necessitats dels i les usuàries, i no encotillar l’espai des del
moment de la seva obertura.
2. Que el bar o cafeteria del Centre Cívic es liciti per estar obert des de primer moment que
obri l’equipament municipal.
3. Que es contempli dotar el bar/cafeteria d’un magatzem per guardar-hi tots els productes
necessaris per al seu bon funcionament.
4. Que tant l’aula de plàstica com les aules de música siguin compartides per a totes les
entitats i persones del municipi que necessitin fer-ne ús, això vol dir entendre des d’un primer
moment que és un espai compartit i que la gestió de les claus serà per part de la consergeria.
5. Que per les aules de música es contempli que s’utilitzin materials que propiciïn una bona
acústica i que quedin insonoritzades.
_____

6. Que es plantegin encarregar ja el sistema de cortines per a totes les plantes del Centre
Cívic, ja que no s’ha pensat posar-hi persianes.
7. Que s’instal·li fals sostre a tot l’edifici per tal de millorar la climatització i la sonorització de
l’equipament.
8. Que es plantegi ja la relació dels magatzems que hi ha a l’equipament i les entitats que en
necessitaran i en podran fer ús.
9. Que si es trasllada l’Espai Jove al Centre Cívic es guanyi espai pels i les joves i s’incorporin
nous serveis per a aquests.
10. Que incorporem una persona que coordini i gestioni les activitats del Centre Cívic de
manera independent i que no només gestioni les demandes sinó que faci propostes i
dinamitzi l’activitat cultural amb cursos, tallers, xerrades i espectacles. Amb tot l’exposat
demanem al govern que tingui en compte el prec que els hem exposat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2005.0

Intervenció del regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2206.0

11. PREC DEL GRUP CUP PER TRASLLADAR A LA CIUTADANIA LA NECESSITAT DE TENIR UN
CENTRE CÍVIC.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent, però abans fa incís sobre el prec anterior:
“Des del govern municipal s’està impulsant l’obertura del Centre Cívic, però part de la
ciutadania desconeix el projecte o no se’l sent seu. La CUP els hem traslladat diverses
vegades la necessitat d’anar fent caliu a la població perquè el projecte es conegui, se senti
necessari i desitjat.
Se’ns ha dit des de la regidoria de Cultura que durant el procés s’ha parlat amb la majoria de
les entitats i associacions per tal de donar forma al projecte. Creiem que és positiu que les
entitats i associacions hagin exposat les seves necessitats, però creiem que ara que ja tenim
molt avançat l’edifici seria un bon moment per tornar a parlar amb la ciutadania sobre les
seves necessitats.
Ara bé, tal com hem expressat al prec anterior, hem de deixar clar des d’un primer moment
que un Centre Cívic no és un Hotel d’Entitats.
Si de veritat volem obrir les primeres dues plantes del Centre Cívic a finals d’any, volem
demanar al govern que faci molta promoció del Centre Cívic organitzant jornades de portes
obertes per a entitats i col·lectius susceptibles d’utilitzar-lo, fer una consulta popular amb el
seu previ procés participatiu per decidir el nom del Centre Cívic i obrir una bústia electrònica

_____

per tal de rebre suggeriments i propostes d’activitats, entre d’altres.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2652.0

Intervenció del regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2798.0

12. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI PODREM RECUPERAR EL SERVEI DE
PEDIATRIA.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha reunit algunes vegades amb representants de Sanitat
per abordar el tema de pediatria, però des de la CUP no hem pogut assistir-hi al ser en hores
laborals. Sabem que les persones que van participar de la reunió van defensar els interessos
col·lectius del municipi i hi tenim plena confiança.
Com que creiem que és un tema d’interès general, veiem oportú preguntar sobre aquest
tema a través del Ple i no en una reunió privada. És per aquest motiu que ens agradaria
preguntar al govern què es va parlar a aquesta reunió i a quins acords es van arribar, en cas
que s’arribés a algun.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2896.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=2949.0

13. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ NO ES FACI UN MAL ÚS DE LA CALEFACCIÓ DE L’EBM
LA PETJADA.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Hem rebut alguna queixa i nosaltres mateixos hem pogut comprovar que des de què es van
iniciar les vacances de Setmana Santa la calefacció de l’EBM ha estat funcionant tot el dia
quan l’escola està sense funcionament. Durant les vacances de Nadal va passar el mateix.
Des de Junts preguem que es revisin les responsabilitats perquè aquest fet no torni a passar,
ja que això suposa una gran despesa innecessària. Creiem que aquest fet es podia evitar
fàcilment si hi hagués una bona gestió i assignació de les responsabilitats corresponents.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3279.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3332.0

_____

14. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE COM ES GESTIONA EL BIKEPARK “LA BASSA”.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Tenim constància que el Bikepark és utilitzat per forces usuaris.
Voldríem saber com es gestiona aquest espai, qui s’encarrega del seu manteniment, qui en
porta el control i si per part de l’Ajuntament es té alguna assegurança de responsabilitat civil
que pugui cobrir qualsevol incident que hi hagués del que se’n pogués imputar
responsabilitat a l’Ajuntament.
A part d’això, quan es va anunciar aquest projecte es deia que si anirien incorporant altres
serveis, preguntem si tenen intenció d’incorporar altres serveis d’esbarjo?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3613.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3655.0

15. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL SERVEI DE BUS.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“El juliol del 2019 l'empresa Sagalés va comprar l'empresa Colomer i es va fer càrrec de
gestionar el servei interurbà d'Arenys de Munt. En aquell moment se'ns va dir que es parlaria
amb la nova empresa per solucionar els principals problemes de l'antiga línia: els
endarreriments respecte al tren i algunes incidències amb el personal. Voldríem preguntar si
tenen constància que aquests problemes s'hagin solucionat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3734.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3776.0

16. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LES PERSONES ATESES PER ACCIÓ SOCIAL.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“La regidora d'Acció Social ens va informar del número de trucades rebudes i del número de
persones ateses per aquest servei durant el mes de Març. Dissortadament una xifra força
elevada. Voldríem preguntar si s'ha pogut atendre totes les peticions satisfactòriament.”
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3898.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=3929.0

17. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4015.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre els precs i preguntes tractats, sobre la feina feta
pels treballadors de l’Ajuntament i, concretament, de Serveis socials, i sobre el centre cívic:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4047.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent incís de no allargar tant les intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4422.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo acabant la seva exposició:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4427.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila donant resposta a la Sra. Castillo sobre el centre cívic:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4447.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre les intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4672.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré sobre la calefacció de l’Escola bressol La Petjada i sobre
el BIKEPARC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4708.0

Intervenció del Sr. Alcalde aclarint la resposta sobre la calefacció l’Escola bressol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4765.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo sobre el BIKEPARC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4814.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901788cf8072800fc?startAt=4844.0

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