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ACTA NÚMERO 10/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia nou de setembre 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 i comenta que abans de començar el Ple tenen
previst llegir una declaració institucional sobre la situació a Bielorússia, que ha estat pactada
amb els grups municipals JUNTS i CUP i el regidor no adscrit.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1.0

A continuació, la portaveu del grup ERC, Sra. Vila, llegeix el text següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓ DE BIELORÚSSIA
Alexander Lukashenko, President de Bielorússia, va arribar al poder l’any 1994 en un
context de forta inestabilitat política causada per la dissolució de la Unió Soviètica tres anys
abans. Sovint anomenat “l’últim dictador d’Europa”, Lukashenko dirigeix un Estat amb
fortes reminiscències a l’antiga URSS, un ferri control sobre la societat on els principals
mitjans de comunicació són lleials al govern i on la policia segueix anomenant-se “KGB”. El
país també destaca per nul·les garanties democràtiques i flagrants violacions de drets
humans.
Les últimes eleccions presidencials a Bielorússia es van celebrar el passat mes d’agost amb
una victòria de Lukashenko pel 80% dels sufragis. Malgrat tot, aquests resultats haurien
estat fruit d’un escrutini fraudulent amb fortes irregularitats detectades tant abans com
després de la jornada electoral. Alguns dels principals líders de l’oposició van ser detinguts
abans de les eleccions o forçats a exiliar-se pel perill de ser detinguts. Són el cas de Sergey
Tikhanovsky o de Viktas Babaryka, dos dels candidats a les presidencials detinguts el juny
de 2020, però també de Valery Tsepkalo, a qui no se li va permetre concórrer a les
eleccions i va haver d’exiliar-se del país per por a represàlies.
_____
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Si que es va permetre la candidatura de Svetlana Tikhanovskaya, esposa de l’arrestat
Sergey Tikhanovsky, qui va aconseguir una segona posició en les eleccions amb el 10% dels
vots. Tikhanovskaya es va presentar a les eleccions amb el suport de Veronika Tsepkalo
(esposa de Valery Tsepkalo) i Maria Kolesnikova (col·laboradora de Viktor Babaryka),
liderant un moviment opositor des del feminisme i l’apoderament de les dones que va
omplir places i va agafar desprevingut el règim de Lukashenko.
Malgrat l’escàs 10% donat per les autoritats en l’escrutini, l’oposició política va denunciar que
en cas d’haver-se realitzat un recompte de vots imparcial, Tikhanovskaya hauria obtingut
entre el 60% i el 70% dels suports. A posteriori, la principal líder de l’oposició va queixar-se
dels resultats i va ser detinguda durant 7 hores, motiu pel qual va veure’s forçada a exiliarse a Lituània amb la seva família. Actualment, ha estat reconeguda per alguns governs i
organismes internacionals com la “líder electe del poble de Bielorússia”, a més de recollir en
nom del Consell de Coordinació per al Traspàs de Poders, el premi Sakharov, concedit pel
Parlament Europeu a aquells individus i organitzacions qui han dedicat la seva vida a la
defensa de la llibertat i dels drets humans.
Amnistia Internacional, entre d’altres ONGs i organismes internacionals, va publicar un
informe denunciant que l’any 2020 ha estat el pitjor de la història del país des de la
independència en termes de llibertat d’expressió, reunió pacífica i associació. A més,
centenars de milers de manifestants han estat detinguts o torturats de forma arbitrària des
de l’inici de les protestes el passat mes d’agost, inclosos; periodistes, metges, estudiants o
líders sindicals. Un recompte d’una agència independent realitzat el mes de novembre de
2020, situava a 25.000 les persones detingudes i més de 700 les que s’enfrontaven a
delictes penals en un país en que la pena de mort segueix vigent.
L’últim episodi de repressió per part del règim de Lukashenko es va produir el passat dia 23
de maig quan les autoritats bielorusses van obligar a aterrar d’emergència a Minsk un avió
comercial amb més de 100 passatgers a bord i amb ruta entre dues capitals de països
membres de la Unió Europea (Atenes i Vilnius), per una suposada amenaça de bomba. Dos
dels passatgers, Raman Pratasevich, periodista independent bielorús i fundador del canal de
comunicació “Nexta”, i Sofia Sapega, parella de Pratasevich, van ser detinguts per les
autoritats un cop arribats a l’aeroport. El canal “Nexta” és una de les principals fonts
d’informació independents que queden en el país.
Per tots aquests motius,
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-

DECLAREM el compromís de l'Ajuntament d'Arenys de Munt amb el dret a
protesta, expressió i d’associació, així com la seva solidaritat amb totes les
persones i col·lectius arreu del món compromesos amb la democràcia, la
llibertat, els drets individuals i col·lectius, la justícia i la igualtat.

- DECLAREM la necessitat d'implementar la Convenció Europea de Drets Humans

(1953).

-

EXHORTEM a les autoritats bielorusses a l’alliberament immediat dels presos
polítics i a aturar l’assetjament a la societat civil, als mitjans de comunicació
independents i als defensors dels drets humans.

-

DECLAREM que han de ser les institucions catalanes, estatals i europees, les que
emprenguin les accions pertinents per donar suport i cooperar amb els
activistes de la societat civil, amb els mitjans de comunicació independents, i
amb els defensors dels drets humans presents en el país o a l’exili.

-

RECONEIXEM la tasca incansable del moviment opositor i en particular del
moviment feminista bielorús, en la defensa i promoció de la democràcia i els
drets fonamentals.

-

DECLAREM QUE correspon a les institucions europees i en particular al
Parlament Europeu, han d'implementar mecanismes de suport a la democràcia
i als drets fonamentals que portin a una negociació cap a una transició pacífica
del poder a Bielorússia als nous líders polítics i als defensors dels drets humans.

-

DECLAREM QUE HISSAREM la bandera històrica de l’oposició Bielorussa (dues
franges blanques i una central vermella) durant un dia a la façana de
l’ajuntament en suport al moviment opositor.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=50.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Muñoz, del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=432.0

_____
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=439.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant, abans de començar amb l’ordre del dia del Ple, el
telèfon obert perquè els veïns i veïnes puguin fer precs i preguntes.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=508.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8/07/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=550.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28/07/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=572.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020.
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 Especial de Comptes:
“Vist el Compte General de l’exercici 2020, que inclou els estats i comptes referents a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i a la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis Arenys
de Munt S.A. (GUSAM), així com tota la documentació annexa d’acord amb la legislació
vigent.
Vist l’informe d’Intervenció de data 1 de juliol de 2021 relatiu a la formació del Compte
General del 2020.
_____
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Vist que la Junta General de GUSAM, en sessió celebrada el 31 de març de 2021, va aprovar
els comptes anuals del 2020, i vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada
el 29 de juliol, va informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt de l’exercici 2020.
Vist que el Compte General ha estat exposat al públic durant el període reglamentari des de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província del 6 d’agost de 2021, i tenint en
compte que no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions al respecte.
Vist que s’ha complert amb els tràmits que determinen els articles del 208 al 212 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Per l’exposat, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de l’exercici 2020,
segons el següent detall:
A. Documentació bàsica:
I. AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT:
a) El balanç, amb un actiu de 28.131.070,74 €, un patrimoni net de 26.215.742,51€, un
passiu no corrent de 410.562,85 €, i un passiu corrent de 1.504.705,38 €.
b) El compte del resultat econòmic-patrimonial, que dona un estalvi de 974.535,75 €.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net és 26.215.742,51 €.
d) L’estat de fluxos d’efectiu, amb un saldo final a la tresoreria de 6.882.535,92 €.
e) L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
- Resum de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos.
- Resum de l’estat d’execució del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari, amb un resultat ajustat de 2.392.167,35 €.
- Estat del Romanent de Tresoreria, amb un total de 8.100.710,34 €, que minorat
pels saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat, dona un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 6.811.368,39 €.
f) La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model normal
de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

_____
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II. GUSAM
a) El balanç, amb un actiu de 5.967.063,44 €, un patrimoni net de 3.964.757,68 €, un
passiu no corrent de 1.720.833,33 €, i un passiu corrent de 281.472,43 €.
b) El compte de pèrdues i guanys, que dona un resultat positiu de 289.232,67 €.
c) Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts.
d) L’estat de canvis en el patrimoni net.
e) La memòria.
B. Documentació complementària:
I. AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT:
a) Actes d’arqueig
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents.
Segon.- Rendir el Compte General de l’exercici 2020 a la Sindicatura de Comptes, d’acord
amb el que determina l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=588.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=789.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=806.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=878.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=919.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=961.0

_____
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=963.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT.
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 data 19/05/2021 el Jutge de Pau titular, senyor Antoni Marpons i Colomer, va
presentar la seva dimissió al càrrec per raons mèdiques.
Havent-se acceptat la dimissió en data 25/05/2021 i posat en coneixement del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Havent-se rebut un escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 28/06/2021
instant al cobriment de la vacant.
Havent-se iniciat en data 30/06/2021 el procediment de nomenament de Jutge de Pau
suplent, segons determina el Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de Pau, amb totes les
seves publicacions.
Atès que s’han presentat dues candidates les quals han estat votades pels regidors de
l’Ajuntament, havent obtingut la majoria de vots la senyora Montserrat Carreras i Cort.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar el nomenament del senyor ALBERT JACINT LARRUY UBACH, que fins ara
era el Jutge de Pau suplent, com a Jutge de Pau titular d’Arenys de Munt i a la senyora
MONTSERRAT CARRERAS I CORT com a Jutgessa de Pau suplent, en compliment del que
determina el Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de Pau, ja que els mateixos no es
troben incursos en cap causa d’incompatibilitat, ni condemnats per delictes dolosos i estan
en plena possessió dels seus drets civils.
_____
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Segon.- Notificar el nomenament als interessats i enviar el present acord i la còpia de
l’expedient a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la
pressa de possessió dels càrrecs.”
Intervenció del regidor Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=971.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1206.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1215.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1297.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1331.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1361.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint la tasca del Sr. Marpons i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1374.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA GENERAL D’ARENYS DE MUNT D’ELEMENTS SUBJECTES AL PEUPiC I NORMES
URBANÍSTIQUES.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1401.0

_____
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La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut; tot seguit
llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19/11/2020, va aprovar provisionalment la
modificació puntual del Pla General, com a conseqüència del Pla Especial urbanístic de
protecció i Catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental (PEUPiC) (Exp.
681/2019), el qual va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 4/06/21, va acordar suspendre
l’aprovació definitiva de la MPPGO dels elements de Patrimoni d’Arenys de munt, fins que
per mitja d’un Text Refós s’incorporin les prescripcions següents:
1. Recaptar l’informe de l’Oficina territorial d’Avaluació Ambiental.
2. Cal que l’apartat normatiu dels document a tràmit incorpori totes les modificacions de la
normativa urbanística que es proposen d’acord a la part valorativa.
3. Cal aportar el quadre comparatiu entre l’aprofitament atorgat pel planejament vigent i
el resultant de la modificació proposada per a cadascun dels elements on es requereix a
la part valorativa i, en la cas de divergir, cal establir com és resolt.
4. Cal ajustar l’àmbit de delimitació de la rambla de l’Eixample a les edificacions incloses al
Catàleg de patrimoni aprovat provisionalment i posar tots els plànols de delimitació de
l’àmbit en concordança, d’acord amb la part valorativa.
5. Cal ajustar l’ordenació proposada al numero 159 de la Rambla de l’Eixample a la realitat
física de la parcel.la i cal posar en concordança el planejament general i el pla especial
de patrimoni a l’edificació catalogada i afectada de vial a la cantonada entre la rambla
de l’Eixample i el carrer Mare de Déu de Montserrat.
6. Cal resoldre la disconformitat de la façana catalogada al c/ Vell a Can Parés amb el
planejament general vigent.
7. Cal aclarir, a Can Murillas, que en el cas que la primera planta es realitzés l’any 1984
sense llicència, si s’ha aplicat correctament la disciplina urbanística al respecte.
8. Cal excloure l’àmbit de la modificació de Can Rifà del document de tràmit d’acord a la
part valorativa.
9. Cal exposar en quin moment de la gestió està la UA-27 Tres Turons i Torrentbó, on
s’emplaça Mas Gualba, quines implicacions té sobre l’àmbit de Mas Gualba.
10. Cal, o bé ajustar la regulació proposada per la clau A5 a Mas Gualba a la del
planejament vigent, o bé crear una subclau nova.
11. Cal aportar l’anàlisi i justificació de tots els ajustos de límits de classificacions i
qualificacions a l’entorn de Mas Gualba així com aportar els quadres comparatius de les
_____
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superfícies vigents i les proposades i, en el cas d’afectar el sòl no urbanitzable, cal iniciar
el tràmit ambiental.
12. Cal esmenar els errors materials exposat a diferents apartats de la part valorativa de
l’informe.
Atès que per part de l’arquitecte municipal s’ha redactat el Text Refós donant compliment a
tots els requeriments efectuats, així com els fets per l’OTAA de data 17 de març de 2021 i
que són:
- En cas que l’adaptació proposada a l’àmbit de Mas Gabana mantingui l’afectació a sòl no
urbanitzables vigents i la mateixa no es pugui justificar per ajuts de límits admesos en el
Pla general d’ordenació, caldrà atendre a allò establert en la disposició addicional
vuitena, apartat sisè de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del
planejament urbanístic.
- Caldrà que las futures intervencions que es puguin preveure a l’àmbit de Mas Gualba
objecte de la present Modificació puntual (claus A4.1, A5 i A19) adoptin mesures per
minimitzar, en la mesura del possible, l’afectació de la vegetació i la topografia existents.
- En cas que s’identifiquin elements de les edificacions que puguin facilitar identificació,
cria o refugi d’espècies de la fauna protegida, caldrà comptabilitzar les intervencions que
si puguin proposar amb la seva conservació.
- Caldrà atendre a la normativa ambiental vigent identificada en la part valorativa del
present informe.
Atès que la modificació s’ha redactat i tramitat en base al que determinen els arts. 96 i 97
del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost i
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament
de la llei d’urbanisme.
Atès que l’òrgan competent és el Ple de l’Ajuntament, segons determina amb l’article 52 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el Text Refós de la modificació puntual del Pla General
d’Arenys de Munt com a conseqüència de la tramitació del Pla especial urbanístic de
protecció i Catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del municipi d’Arenys de
_____
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Munt (PEUPiC), Exp. 681/2019, per tal de donar compliment a l’acord de suspensió de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, de data 4/06/21 i a les recomanacions de l’OTAA de data
17/03/21.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1439.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1736.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1745.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=1966.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2125.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2231.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros fent uns aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2242.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2312.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i la regidora i regidor Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup ERC i
regidor no adscrit; tres abstencions de les regidores i el regidor Sra. Vanesa Muñoz i
_____
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Fernandez, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups PSC i CUP; i tres
vots en contra del regidor i les regidores Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i
Collet i Sra. Victòria Devesa i Jorge, del grup JUNTS.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/21.
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:
“Vista la Memòria d’Alcaldia de data 19 d’agost de 2021 en el que es posa de manifest la
necessitat de dur a terme una modificació de crèdits amb crèdits extraordinaris, per un total
de 44.102,91 euros, per atendre despeses que es consideren inajornables de caràcter no
discrecional i que no estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat o ho estaven amb
import insuficient.
Vist que l’aprovació de crèdits extraordinaris i suplements correspon al Ple de la corporació
d’acord amb l’article 177.2 del RDLegislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el Capítol 1r del Títol VI de la L.39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els
articles 21 i 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Vist l’informe de control financer emès per la Intervenció, número 29/2021, de data 19
d’agost, que conclou favorablement a la Proposta formulada per l’Alcaldia en la mateixa
data.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 16/2021 (Exp. 1527/2021), per un import
total de 44.102,91 euros, segons el detall següent:
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS
120 920 46500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL MARESME-FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL
520 231 48002 SUBVENCIONS AL TRANSPORT GENT GRAN
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

6.172,81
4.000,00

10.172,81 €
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
610 341 48003 SUBVENCIÓ NOM. CLUB FUTBOL SALA ADM -G65635237610 341 48004 SUBVENCIÓ NOM. CLUB ESPORTIU ADM -G59912741610 341 48005 SUBVENCIÓ NOM. CLUB PATINATGE ADM -G66456641120 1522 78000 SUBVENCIÓ NOM. PARRÒQUIA SANT MARTÍ ADM -R1700002GROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

10.172,81
10.172,81 €

13.500,00
13.500,00
3.000,00
3.930,10

33.930,10 €

33.930,10
33.930,10 €

Segon- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2331.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2538.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2548.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2661.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2776.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2843.0

_____
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2849.0

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

7. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DELS PLECS DE LA LICITACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
AMB CRITERIS MEDIAMBIENTALS.
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=2981.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut i les
millores que comporta; tot seguit llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Havent-se redactat l’informe proposta i els plecs de clàusules tècniques i econòmic
administratives particulars de la licitació de la CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT HARMONITZAT DELS SERVEIS DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
MUNICIPALS A ARENYS DE MUNT AMB CRITERIS MEDIAMBIENTALS (núm. expedient:
1525/2021).
Atès que, per raó de la quantia, aquest procediment és obert harmonitzat, segons determina
la Llei 9/17 de contractes del sector públic, i que en l’expedient es justifica la necessitat de la
contractació i el compliment de la normativa.
Atès que l’òrgan competent de l’Ajuntament per realitzar la convocatòria i aprovar els plecs
és el Ple, segons determina la DA segona de la Llei 9/17 de contractes del sector públic, quan
el valor estimat del contracte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
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Vist l’informe d’Intervenció núm. 433/21 de fiscalització i l’informe 30/ 21 de control
financer, ambdós de data 2/09/21.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la convocatòria de la licitació de CONTRACTACIÓ MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT DE SERVEIS DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS MUNICIPALS D’ARENYS DE MUNT AMB CRITERIS MEDIAMBIENTALS (amb núm.
d’expedient: 1525/2021).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules econòmic administratives particulars que, juntament
amb el plec de prescripcions tècniques, regiran la licitació i que formen part de l’expedient a
tots els efectes.
Tercer.- Autoritzar una despesa de 1.377.104,02€ amb càrrec al pressupost municipal segons
el següent detall, tot condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent:
Any

Aplicació
Descripció

Org.

Pro.

Eco.

2022

320

1621

22799

Recollida residus porta a
porta, voluminosos, oli

2023

320

1621

22799

Recollida residus porta a
porta, voluminosos, oli

2024

320

1621

22799

Recollida residus porta a
porta, voluminosos, oli

Projecte
Recollida i
transport
de residus
Recollida i
transport
de residus
Recollida i
transport
de residus

Import
(IVA inclòs)

631.172,68€
688.552,01€
57.379,33€

Quart.- Delegar a la Junta de Govern tota la resta d’actes administratius a partir d’ara del
present expedient de contractació, per facilitar la celeritat de la seva tramitació.
Cinquè.- Donar publicitat d’aquests acords al Perfil del contractant i al DOUE durant un
termini de 26 dies naturals que serà comú per presentar-se a la licitació i impugnar la
convocatòria. En el cas que hagués impugnacions, s’ajornaria el termini de presentació de
pliques fins a la resolució de les mateixes.”
_____
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=3008.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=3279.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=3288.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=3825.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4327.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4449.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4467.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4697.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4834.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu 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 les regidores i regidors Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC,
JUNTS i regidor no adscrit; una abstenció del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP; i
dos vots en contra de les regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez i Sra. Àngels Castillo i
Campos, del grup PSC.
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PART DE CONTROL
Intervenció del Sr. Alcalde recordant veïns i veïnes que poden fer precs i preguntes al final
del Ple a través del telèfon 673.93.47.62:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4859.0

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC SOBRE BIELORÚSSIA
Intervenció del Sr. Alcalde recordant que aquest punt s’ha transformat en declaració
institucional i que, per tant, quedaria fora de l’ordre del dia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4897.0

9. DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4910.0

“Es dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 2n trimestre del pressupost
2021, la qual ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques junt amb
l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012, en compliment del que disposa l’art. 16
de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:
 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
6.871.062,46 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
3.630.412,31 €
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals
 A títol informatiu, indicar que s’assoleix la capacitat de finançament”
10. DONAR COMPTE PMP SEGON TRIMESTRE 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4943.0

_____
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“En compliment del que disposa l’article 64.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 es
dona compte al Ple de l’Informe 37/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 1 de juliol
de 2021, de conformitat amb el que estableix l'article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018
pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
nacional.
En ell s’informa del següent:
Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
corresponents al segon trimestre de l’any 2021, el període mig de pagament és el següent:
Rati
Operacions
Pagades
37,47 dies

Import
Operacions
Pagades
957.987,95 €

Rati
Operacions
Pendents de
Pagament
67,31 dies

Import
Operacions
Pendents de
Pagament

Període mig de
pagament

106.653,40 €

40,46 dies

Atenent que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, es dona
INCOMPLIMENT al període mig de pagament pel citat període.”
11. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT SEGON TRIMESTRE 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=4981.0

“En compliment del que disposa l’article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel

que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional i l’article 64.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 es dona compte al Ple de

l’Informe 38/2021 emès per la Tresoreria municipal en data 1 de juliol de 2021, de
conformitat amb el que estableix l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, relatiu a la morositat del 2n trimestre del 2021.
En ell s’informa del següent:

_____
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“PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
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L'Informe trimestral contempla la següent informació:
a.
b.
c.
d.

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

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

PMP (dies)

SEGON trimestre any 2021

39,65

a) Pagaments Realitzats en el Període

_____
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b) Interessos de demora Pagats en el Període:

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

12. DONAR COMPTE AUDITORIA COMPTES GUSAM 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5056.0

“Es dona compte al Ple de Informe d’auditoria 1/2021 de data 13/07/2021 emès per la
Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre els comptes anuals de GUSAM de
l’exercici 2020 (exp. 179/2021), així com l’informe 2/2021 complementari de recomanacions
de control intern i addicional (IRCIA), signat en la mateixa data.
_____
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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 (TRLRHL) i l’article 36.1 del RD
424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les
actuacions de control prèviament planificades.
En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat
per la Intervenció, s’ha realitzat l’auditoria sobre els comptes anuals de GUSAM de l’exercici
2020, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe d’auditoria 1/2021 i l’informe
2/2021 complementari de recomanacions de control intern i addicional (IRCIA), dels que se’n
dona compte.
Els esmentats informes són definitius a l’haver estat sotmesos a un període d’al·legacions de
15 dies.”
Intervenció del Sr. Alcalde comentant el Pla d’Acció 2021-2022:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5109.0

13. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5296.0

“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 256 a la 367, ambdues incloses,
des del 5/07/2021 al 5/09/2021:
-

Resolucions en matèria d’economia: 35
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 7
Resolucions en matèria de personal: 19
Resolucions en matèria de contractació: 41
Resolució en matèria d’urbanisme: 2

_____
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-

Resolucions en matèria de competències: 4
Resolució en matèria d’activitats: 1
Resolució en matèria de medi ambient: 1
Resolució en matèria de béns: 1
Decret 302/21, de 27/07/2021, d’aprovació del Pla d’Acció 2021.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 5/07/2021 al 5/09/2021, en matèria
de:
- Seguretat: 8
- Acció Social: 2
- Medi Ambient (Activitats): 3
- Obres menors: 1
- Espais: 2
- Sanitat (Cementiri): 1”
PRECS I PREGUNTES
14. PREC DEL GRUP CUP PER CONVOCAR UNA COMISSIÓ ESPECIAL O GRUP DE TREBALL
SOBRE APARCAMENTS.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Una qüestió que és de l’ordre del dia és la problemàtica dels aparcaments. Ens atrevim a dir
que la manca d’aparcaments és general a tot el municipi. En diversos espais, com reunions,
Plens i debats de ràdio, s’ha anat parlant sobre aquesta problemàtica. Cada un dels grups
municipals ha proposat diverses idees i creiem que seria profitós formar una Comissió
Especial o un Grup de Treball municipal sobre aquesta problemàtica.
Hem demostrat en moltes ocasions que quan hem treballat en equip han sortit bones
propostes i hem arrodonit aquelles idees més incipients. A més, hem de buscar solucions a
llarg termini per tal de posar remei a una problemàtica que tot just comença.
No només es poden parlar de propostes concretes de reorganització de l’espai d’aparcament
de carrers, sinó que també es poden detectar fets com espais d’aparcament pendents de
delimitar, correcció d’espais on hi ha pintura groga perquè abans hi havia contenidors fins i
tot fer propostes concretes vinculades al POUM.
Per tal de dotar de sentit a aquest primer prec, els volem presentar aquesta proposta.
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Sabem que no els sorprendrà perquè en diverses ocasions hem comentat la possibilitat de
reorganitzar els aparcaments del Carrer Can Cosme, la Carretera de Lourdes i la Riera de
Sobirans.
Parlem d’una zona que va canviar diversos sentits de circulació quan es va crear el camí
segur escolar. Aquest fet va fer que la carretera de Lourdes passés a ser d’un sol sentit en
comptes de dos, per tant es va alliberar un carril. Creiem que podem estudiar fer
aparcaments en bateria, ja que la calçada és molt ampla en aquesta Carretera i que això ens
faria guanyar algunes places d’aparcament. Així mateix, als carrers Can Cosme i al carrer
Joan de Tours també traslladem estudiar la possibilitat de fer-hi aparcaments en bateria. Al
Carrer Can Cosme hi ha diversos garatges a la part esquerra (seguint el sentit del carrer) un
fet que fa que no hi hagi gaires places d’aparcament a aquesta banda, però en canvi a la
banda dreta només hi ha un accés de garatge. És per aquest motiu que creiem que es podria
estudiar fer aparcaments en bateria a la part dreta del carrer i alliberar la part esquerra per
a la circulació. Pel que fa al carrer Joan de Tours veiem que només es pot aparcar a la banda
esquerra (seguint el sentit del carrer) ja que a la banda dreta hi ha garatges al llarg de tot el
carrer. És un carrer ample on, si s’hi passeja de nit, es pot veure com hi ha cotxes aparcats
davant dels garatges i encara hi ha espai per a circular. És un carrer on veiem clarament que
s’hi guanyarien aparcaments si s’aparqués en bateria a la banda esquerra i se circulés amb
vehicle per la banda dreta. A la Riera de Sobirans es pot fer clarament aparcament en bateria
a una banda i en línia si es fes només de sentit baixada de Lourdes.
Aquests són alguns dels exemples de casos que es poden estudiar modificar, però estem
segurs que hi ha moltes altres zones del poble on el veïnat, que és qui viu la realitat, pot
proposar solucions que permetin esgarrapar nous llocs d’aparcament.
La CUP Arenys de Munt volem proposar al govern municipal que convoqui una comissió
especial o un grup de treball on participin l’alcalde, un càrrec electe de cada partit polític,
una persona tècnica d’urbanisme i mobilitat i el cap de la policia local, i en cas que no es faci
que almenys es traslladi la proposta que els fem als tècnics de l’Ajuntament.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5390.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5592.0

15. PREC DEL GRUP CUP PER A LA DIVULGACIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA PER COVID EN
QUÈ ENS TROBEM A ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
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“Formulem el present prec amb l’ànim de contribuir a millorar la informació que es facilita a
la ciutadania sobre els aspectes més concrets de l’estat epidemiològic del poble, els recursos
sanitaris que s’han pogut destinar i si s’ha fet algun tipus d’anàlisi del perquè del nombre de
casos a la nostra vila en particular. Creiem que tenir un dibuix ajustat de la situació específica
és fonamental per a fer possible la corresponsabilitat dels veïns i veïnes, la conscienciació
cívica i la prevenció per a futures situacions.
El passat 20 d’agost vam saber que érem un dels dos municipis del Maresme que manteníem
el toc de queda degut a la decisió del TSJC i pel fet que tinguéssim una incidència acumulada
superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. Ens preguntem, quants convilatans
coneixíem aquesta situació? Som prou conscients de com es troba la nostra salut com a
comunitat? Escoltàvem l’alcalde valorant la notícia per la ràdio i d’entre altres coses parlava
de què la dada important és quantes persones tenim a l’hospital i si són moltes o poques les
que es troben en situació greu. Coincidim en la seva preocupació i en què és important saberho.
El web oficial del poble, el de l’ajuntament, té un espai dedicat a la COVID-19:
https://www.arenysdemunt.cat/arees/coronavirus. En aquesta pàgina es redirigeix a les
pàgines de la Generalitat. El més proper que trobem és l’accés a informacions pròpies sobre
ajuts i serveis a domicili o readaptats que ofereixen als establiments del poble.
És veritat que es pot obtenir algun tipus d’anàlisi de la situació en 4 clics accedint des de la
Generalitat a un directori de documents en PDF amb informes d’unes 16 pàgines referents
àrees territorial més grans que Arenys de Munt o bé a mapes interactius on finalment es pot
veure com estem assenyalats en vermell intens, amb 1.068 test positius acumulats, 31 casos
actius i una taxa crua de 368 casos (1.195,83 per cada 10.000 casos). “Positius acumulats”,
“taxa crua”, “casos actius”… aquests són els conceptes a dominar.
Venim a dir que, sense renunciar a tota la complexitat de l’assumpte, creiem que és bo i
possible oferir als veïns i veïnes una informació més immediata i senzilla, que doni de forma
directa i simple una idea de la situació en la qual ens trobem. Reenfocant l’esperit informatiu
que té aquesta pàgina web d’una manera més pràctica, funcional i pensada per tothom,
també utilitzant el butlletí o a les xarxes socials, espai a la ràdio o al canal de Telegram,
presentar dades o missatges més puntuals i de seguiment.
A més, afegir-hi informació sobre com es troba el nostre Centre d’Atenció Primària, de quina
manera han pogut planificar l’atenció sanitària; quins són els horaris i recomanacions a
l’hora de sol·licitar assistència; com es coordinen amb les farmàcies, etc. Conèixer també si
des de la regidoria de salut o la de serveis socials han pensat altres dispositius d'atenció, per
exemple psicosocial, etc. Això només per posar alguns exemples, també seria òptim per
transmetre, per una banda, què està succeint i per altra, de què disposem els veïns i veïnes
d’Arenys de Munt per fer-hi front.
_____
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En definitiva, informacions necessàries per fer-nos la nostra pròpia opinió, treure'n
conclusions i prendre consciència. Com sempre hem dit, eines que empoderin per davant de
qualsevol altra postura paternalista, coercitiva o sancionadora.”
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5662.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=5894.0

16. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER DE L’ESTAT DE PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS PER AL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTAT ECONÒMICAMENT
PER LA COVID-19.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Venim molt de temps arrossegant les conseqüències de la pandèmia de salut, social i
econòmica de la COVID-19. Les persones d’Arenys de Munt van veure molt afectades les
seves vides i des de l’Ajuntament vam fer molts esforços per pal·liar la problemàtica.
Per aquest motiu des de l’Ajuntament vam treballar en equip per tal de millorar línies de
subvencions que ja teníem i per a crear-ne de noves. Una d’aquestes noves que vam crear
van ser les subvencions per al sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la
COVID-19. Sabem que molts comerços i serveis es van presentar a aquesta línia de
subvencions; per aquest motiu no fa gaire plens vam aprovar la modificació de les bases per
tal de fer-ne una segona convocatòria.
És per aquests motius que els volem preguntar quan s’ha fet el pagament de la 1a
convocatòria de les subvencions per al sector comercial i de serveis afectats econòmicament
per la COVID-19 i a què es deu la demora que hi ha hagut.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6011.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6078.0

17. PREGUNTA DEL GRUP CUP RESPECTE L’ESTAT DE LES CONVERSES PER A ESTABLIR
CONVENIS AMB ARENYS DE MAR QUE ELS VAN PROPOSAR AL FEBRER.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Al Ple municipal del 18 febrer d’aquest any 2021 la CUP Arenys de Munt els vam fer un prec
que es titulava: PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D’ARENYS DE
_____
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MUNT PER ESTABLIR UN CONVENI AMB ARENYS DE MAR PERQUÈ LES PERSONES D’ARENYS
DE MUNT NO PAGUIN MÉS PER UTILITZAR AQUELLS SERVEIS QUE NO TENIM AL NOSTRE
MUNICIPI I SÍ QUE HI HA ARENYS DE MAR.
Aquest prec proposava establir convenis amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per fer ús
d’equipaments de manera compartida unificant la zona tarifària, passant a considerar
l’Arenys com a un. Des del grup municipal de la CUP vam posar com a exemples la piscina
municipal d’Arenys de Munt i el gimnàs municipal d’Arenys de Mar com a primers passos per
iniciar aquest possible conveni. Més endavant es pot passar a parlar del pàdel, un cop les
pistes passin a ser gestionades de manera 100% pública, entre d’altres. Establir aquestes
primeres converses servirien per traçar ponts i més endavant poder parlar de la
mancomunació d’altres serveis municipals com la recollida selectiva o fins i tot la gestió de
l’aigua. Són moltes les coses que podem aportar-nos un Arenys a l’altre.
Des del govern municipal recordem que va contestar el prec l’alcalde recollint la proposta i
veient-la de manera molt positiva.
És per aquest motiu que des de la CUP Arenys de Munt volem preguntar al govern si han
iniciat converses amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar pel que fa als temes que els vam
plantejar, i en cas que ho hagin fet en quin punt es troben o si no s’han iniciat per què ha
estat i quan es començaran.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6324.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6437.0

18. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE L’ASFALTATGE DEL PÀRQUING DEL PAVELLÓ
TORRENT D’EN TERRA.
La regidora Sra. Devesa formula la pregunta següent:
“Durant els mesos de juliol i agost hem pogut veure que s'han portat a terme diverses
actuacions en el pàrquing del pavelló Torrent d'en Terra.
És cert que ara es veu més endreçat, que hi ha més places d'aparcament, encara que siguin
bastant estretes i que la pols ja no hi és, però no tenim clar que els materials utilitzats per fer
l'asfaltatge tinguin gaire durabilitat.
A dia d'avui que ja hi ha hagut bastant rodatge de cotxes, a causa del començament dels
entrenaments dels diferents clubs esportius, hem pogut veure que la graveta ja està saltant
en alguna zona.
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Pensem que no durarà gaire en bones condicions aquesta nova imatge de l'aparcament, per
això volem saber:
-Si aquesta actuació ja està acabada i si no ho està que és el que falta.
-Garantia de que l'asfaltatge sigui de llarga durabilitat.
-Quina previsió de manteniment de la zona hi ha pensat?
Tant de bo ens equivoquem i no s'hagi de repetir l'actuació en poc temps.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6566.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6635.0

19. PREC DEL GRUP JUNTS PER POSAR UN PANELL INFORMATIU A L’ENTRADA DEL POBLE.
El regidor Sr. Morell formula el prec següent:
“Arran de la celebració de la Diada de Sant Jordi, en què va quedar tallada la riera des de
l'entrada vàrem fer un prec per demanar un panell informatiu a l'entrada del poble, per
evitar que el conductor s'assabenti del tall quan ja hi estigui a sobre, evitant frenades,
maniobres sobtades, preguntes al municipal de torn i entorpiment de la circulació. Hem
pogut comprovar que aquest estiu s'ha tallat la circulació de la riera com es va fer el dia de la
Diada i que pel que hem vist no ha pogut ser posar el panell informatiu, potser de maig a
agost ha estat poc temps de maniobra. Aprofitem doncs per repetir el prec per si ho veuen
oportú, ja entenem que no estarà per l'onze de setembre, però potser tenir-ho per la propera
Diada.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6746.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6809.0

20. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA NETEJA DEL POBLE AQUEST ESTIU.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“Dissortadament el nostre poble no es veu mai net, però les tres primeres setmanes del
passat mes d'agost la situació s'ha agreujat com mai. Durant aquestes setmanes no s'han
vist pràcticament accions de neteja. Estava tot el personal de vacances? No es podia
contractar un servei extern per netejar el poble? Mirin quantitat industrial de fulles per terra,
pols, caques de gos i onada de calor, per no parlar de la Covid que no ve al cas, però que
_____
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tampoc ajuda en res. Aquest no ha estat només un problema higiènic, sinó també un
problema sanitari pel que fa a bronquitis, asma, al·lèrgies, etc.
Per tot això preguntem per què s'ha arribat a aquesta situació?”
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6861.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6915.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=6997.0

21. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL CANVI D’UBICACIÓ DE L’ESTANC DE DONACIÓ
DE SANG.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Com ja es habitual durant l’any, aquest mes d’agost hi va haver donació de sang a Arenys
de Munt, i també és habitual que s’instal·lin a la Sala Municipal.
Aquest cop l’estanc per la donació de sang ha estat ubicat a la pista municipal, tenint en
compte que estem parlant del mes d’agost.
Voldríem preguntar el motiu d’aquesta ubicació i si el motiu ha estat la manca de
dependències municipals en condicions per poder atendre aquest acte.
La pegunta ve motivada perquè ens ha arribat alguna queixa dels propis organitzadors de
l’estanc, posant de manifest una manca d’atenció per part de l’Ajuntament en facilitar
l’execució d’aquest acte, així com també la manca de neteja dels lavabos ubicats en aquell
espai.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7032.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7087.0

22. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER PER QUIN MOTIU S’HAN RETIRAT ELS
INDICADORS DE MÀXIMA VELOCITAT A LA RIERA I FUTUR PROJECTE DE LIMITACIÓ DE
LA VELOCITAT AL MUNICIPI.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
_____
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“Hem pogut veure i ens ho han comentat diferents veïns i veïnes, la retirada de la
senyalització de màxima velocitat a 30 km/h a La Riera, essent que entenem, que en el
mateix sentit que passa a altres indrets del municipi, els vehicles hi passen a velocitats no
adequades amb la conseqüent posada en perill de la seguretat del trànsit i les molèsties que
de rebot també pateixen els veïns i veïnes de les zones afectades.
Per això els preguntem el motiu pel qual ha estat retirada la citada senyalització de limitació
de velocitat a la riera, així com si tenen projecte d’establir un pla de limitació de la velocitat a
tot el municipi, atenent a les particularitats dels punts de via en que es detalli l’existència de
situacions d’excessos de velocitat així com la normativa aplicable vigent.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7181.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7234.0

23. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUAN ES PODRÀ COMPTAR AMB UN SERVEI DE
CUINA PRÒPIA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Atès que l’EBM La petjada compta amb un gruix d’alumnes en edats complexes entre els 0 i
tres anys i que no està dotada de cuina pròpia sinó d’un servei de càtering extern.
Atès que entenem que l’alimentació en tot infant és un element cabdal pel seu bon
desenvolupament integral i de salut, i que tot i que no dubtant de la qualitat del servei de
càtering ofert, sí entenem que seria una millora del servei de menjador el fet de què l’escola
comptés amb una cuina pròpia i un assessorament per part d’un/a nutricionista, que
elaborés els menús adients i equilibrats pels seus petits i petites usuaris i usuàries.
Atès que entenem que existeix un espai suficient com per dotar a l’escola del citat servei de
cuina dins l’estructura de l’espai on es troba ubicada, i sabem que es un projecte que es troba
sota estudi de GUSAM,
Els hi preguntem:
Quan tenen previst instaurar el servei de cuina pròpia a l’EBM La Petjada? Com es troba el
planejament de la creació d’aquest servei? Quan podran els infants gaudir d’aquest servei?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7362.0

Intervenció de la regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7431.0
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24. PREC DEL GRUP PSC DEMANANT L’AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE SERVEI DEL BUS
ARENYS DE MUNT - HOSPITAL DE MATARÓ EN HORARI DE TARDA.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Atès que des que s’ha posat en funcionament el servei de bus de la línia Arenys de MuntArenys de Mar-Hospital de Mataró, sembla que ha existit una bona acollida per part dels
seus usuaris i usuàries, sobretot persones que tenien dificultats per poder desplaçar-se al
citat centre sanitari.
Atès que ja en diverses ocasions hem fet palesa la necessitat de què aquest servei es faci
extensible també en horari de tarda, donat de moltes de les visites, consultes mèdiques i
proves diagnòstiques, així com per exemple el servei de rehabilitació, tenen servei en horari
de tarda, essent que els usuaris i usuàries d’aquests es queden desproveïts del citat servei.
Atès el temps transcorregut sense que ens consti acció alguna al respecte per part del
govern, es pel que demanem:
Que l'Ajuntament iniciï els tràmits pertinents a fi d’aconseguir la instauració del servei de bus
de la línia Arenys de Munt-Arenys de Mar-Hospital de Mataró i viceversa en horari de tarda
pels motius exposats.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7563.0

Intervenció del Sr Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7624.0

25. PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR LA IMPLANTACIÓ D’UN PROJECTE DE
COL·LABORACIÓ ESCOLA-EMPRESA.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Atesa l’actual crisi d’emergència sanitària son molts els sectors i persones afectades que bé
han hagut de tancar la seva activitat o bé s’ha quedat sense feina, essent que un dels
col·lectius més afectats ho son els i les joves, sobretot aquells que no han finalitzat els seus
estudis superiors i que resten en situació en què ni segueixen estudiant ni troben una
ocupació que els permeti com a mínim oferir l’aprenentatge d’un ofici.
Atès que tenim un teixit industrial i comercial competent, que es veuria reforçat amb aquesta
col·laboració, i tot i sabent que la competència sobre educació rau a la Generalitat de la
Catalunya, també entenem que els i les joves posseeixen unes competències i coneixements
que poden ser un valor afegit a les empreses del municipi, i alhora aquestes podrien dotar-se
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de treballadors i treballadores, en pràctiques o sota el model formatiu professional que
escaigui, que veurien coberta la seva necessitat d’ocupació.
Per aquest motiu els hi demanem que estudiïn la possibilitat i facin les gestions i tràmits
necessaris a fi de poder establir aquest mecanisme de col·laboració entre l’institut i les
empreses locals que sostenim beneficiaria als col·lectius actuants.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7728.0

Intervenció de la regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7805.0

26. PRECS I PREGUNTES
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i demana si hi ha algun aclariment o reflexió:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7862.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré dient que no li ha quedat clar si la sala municipal té aire
condicionat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7897.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo donant resposta a la Sra. Moré:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7926.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila respecte la sala municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7956.0

Intervenció del regidor Sr. Coll ampliant resposta Sra. Vila respecte la sala municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=7994.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre dues qüestions: respecte a la cuina de l’escola
bressol i respecte al conveni de col·laboració empresa-escola:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=8035.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila donant resposta a la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=8117.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017af0eeede2001e?startAt=8241.0

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