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ACTA NÚMERO 13/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia setze de desembre 
de dos mil vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària 
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents 
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels 
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i 
Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, 
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. 
Abel Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez 
Muñoz-Torrero.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, diu que és l’últim Ple de l’any, que tanquem un 
any de transició amb la pandèmia i que espera any vinent sigui millor; també comenta que hi 
ha pocs temes a l’ordre del dia, tot i que hi haurà alguna moció. Abans de començar, recorda 
el telèfon al que els veïns i veïnes poden enviar un SMS o un missatge de WhatsApp fent 
precs i preguntes o demanant aclariments respecte al Ple o al municipi.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/11/2021.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es dona per aprovada l’acta per 
unanimitat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=86.0

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES.

El Sr. Alcalde introdueix el punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=113.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut; tot seguit 
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=86.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=113.0


    

     

_____

“La Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis) i la seva 
transposició per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, i les disposicions del RDL 19/2012, de 25 de maig, de mesures 
urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, van introduir la figura de 
comunicació prèvia a l’ordenament. 

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d'agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres), va 
introduir, en l’art. 187 bis la figura de les comunicacions prèvies en matèria urbanística, per 
tal de guanyar agilitat en la tramitació de diversos procediments en els que el particular 
demana realitzar determinades obres i actuacions.

El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica 
i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 187 bis de la Llei d’Urbanisme i 
posteriorment ho va fer la Disposició Final segona de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de 
facilitació de l’activitat econòmica, ampliant els supòsits de les comunicacions prèvies 
d’obres.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt considera que totes aquelles obres i actuacions puntuals de 
reparació, modificació i condicionament de les edificacions i finques, instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i obres de connexió, han d’estar sotmeses a un procediment administratiu 
més àgil, ràpid i eficaç que el d’una autorització o llicència prèvia, donat que per la poca 
complexitat tècnica que comporta, és suficient un control ex post. Per aquests motius, 
l’aprovació d’aquesta Ordenança té com objectiu regular, simplificar i agilitzar la tramitació 
dels procediments administratius, necessaris en les actuacions urbanístiques detallades en 
l’art. 187 bis del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

La competència per aprovar l’Ordenança correspon al Ple de la corporació, d’acord amb els 
articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 
63.1 del ROAS; competència de caràcter indelegable, a tenor de l’article 22 apartats 2.d) i 4 
de la LRBRL.

Vist l’informe favorable de la Secretaria 82/21 emès en data 1 desembre de 2021.
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La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Comunicacions prèvies d’obres, segons el text 
que s’annexa als presents acords.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis  i al portal web de l’Ajuntament.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al BOPB.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la seva publicació íntegra.

ANNEX

ORDENANÇA DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES 

Exposició de motius

L’exercici de les competències municipals pel que fa a la seva intervenció administrativa en 
els usos del sòl i en les llicències d’edificació, consisteixen bàsicament, en l’atorgament de 
llicències d’obres i la resolució de les ordres d’execució, d’acord amb el que està establert a 
la legislació urbanística i el planejament vigent.
De conformitat amb la legislació urbanística aplicable, estan subjectes a llicència prèvia, tots 
els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
L’article 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, descriu els actes que estan subjectes a comunicació prèvia. Per altra 
banda els articles 72 a 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat regulen el procediment de presentació de la comunicació, 
terminis per a l’execució de les obres i verificació de dades, tant en la comunicació prèvia 
d’actes d’ús del sòl i d’implantació d’obres, com en la comunicació prèvia de la primera 
utilització i ocupació dels edificis i les construccions, i sempre baix el compliment dels 
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preceptes establerts en l’esmentat reglament, les ordenances sobre ús del sòl i edificació i, si 
s’escau, per la legislació sectorial.
Posteriorment el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables ha inclòs en l’art. 187 bis les 
instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panels solars fotovoltaics.
I el  número 2 de la Disposició Final segona de la Llei 18/20, de 28 de desembre, de facilitació 
de l’activitat econòmica ha inclòs les obres de connexió, substitució, sondejos de 
comprovació i reparació d’avaries de les d’infraestructures de serveis tècnics a què es 
refereix la lletra a de l’article 34.5 bis, excepte les que estiguin subjectes al règim 
responsable que estableix la legislació de telecomunicacions

A l’empara d’aquesta habilitació legal, l’Ajuntament d’Arenys de Munt considera que totes 
aquelles obres i actuacions puntuals de reparació, modificació i condicionament de les 
edificacions i finques, instal·lació de plaques fotovoltaiques i obres de connexió, han d’estar 
sotmeses a un procediment administratiu més àgil, ràpid i eficaç que el d’una autorització o 
llicència prèvia, donat que per la poca complexitat tècnica que comporta, és suficient un 
control ex post.
Per aquests motius, l’aprovació d’aquesta Ordenança té com objectiu regular, simplificar i 
agilitzar la tramitació dels procediments administratius, necessaris en les actuacions 
urbanístiques detallades en el present document.

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular el règim d’intervenció administrativa de totes 
aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de ser sotmeses al règim de 
comunicació prèvia, i dels requisits documentals per a sol·licitar-les per tal d’assolir una 
major eficàcia i agilitat en la serva tramitació.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal d’Arenys de Munt.
Article 3. Interpretació
Les normes d’aquesta Ordenança s’interpretaran segons el seu sentit literal, sempre d’acord 
amb la normativa urbanística i sectorial aplicable, amb la normativa de procediment 
administratiu comú, i amb la resta d’instruments de planejament i gestió aplicables i vigents 
en cada moment en el terme municipal.
Article 4. Vigència
La vigència de la present Ordenança és indefinida, mentre no s’aprovi de forma definitiva 
una ordenança posterior que la substitueixi o la derogui.
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Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament modificada quan normes de rang superior 
incideixin en ella directament, en el sentit disposat per les esmentades normes.
Article 5. Impostos i taxes municipals
Els impostos i taxes municipals aplicables a les comunicacions prèvies seran les establertes a 
les corresponents ordenances fiscals.

Article 6. Obres subjectes al règim de comunicació prèvia
a) Les Construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions 
existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic.
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
e) La col·locació de cartells i tanques  de propaganda visibles des de la via pública.
f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim 
de propietat horitzontal, simple o complexa, signifiquin un increment del número 
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte als autoritzats en una llicència urbanística anterior.
g) Els actes subjectes a intervenció que es realitzin en sòl no urbanitzable i 
urbanitzable no delimitat i que estiguin amparats en un projecte d’actuació específica 
o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats,  sempre 
que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre 
ordenació de l’edificació.
h) Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panels solars 
fotovoltaics en els terminis que estableix l’article 9 bis. (Supòsit Introduït pel Decret 
Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i 
l'impuls a les energies renovables)
i) Les obres de connexió, substitució, sondejos de comprovació i reparació d’avaries de 
les d’infraestructures de serveis tècnics a què es refereix la lletra a de l’article 34.5 bis, 
excepte les que estiguin subjectes al règim responsable que estableix la legislació de 
telecomunicacions (Supòsit introduït pel número 2 de la D Final segona de la llei 18/20, 
de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica)

6.2. Les actuacions descrites en l’apartat anterior tindran la consideració d’acte subjecte a 
llicència, i no a comunicació prèvia, si la seva ubicació es troba en terrenys qualificats com a 
Sòl no urbanitzable (SNU), Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) i Sòl urbanitzable no delimitat 
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(SNUD). També estaran subjectes a llicència les actuacions als immobles que formen part del 
catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic d’Arenys de Munt.

6.3. En concret, les intervencions subjectes a comunicació prèvia es desglossen en dues 
tipologies (A i B), que es descriuen a l’annex, detallant la documentació a aportar en cada 
cas.

Article 7. Actuacions contràries a la legislació urbanística i el planejament
La comunicació prèvia no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació 
urbanística i el planejament vigent.

Article 8. Règim de tramitació
La comunicació prèvia s’ha de presentar amb caràcter previ a l’inici o modificació de les 
obres o actuacions urbanístiques objecte de la mateixa que s’efectuarà sota l’exclusiva 
responsabilitat de la persona interessada i de les persones que hagin elaborat la 
documentació presentada.
La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment 
administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest 
Ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir 
les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets 
comunicats.
La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document que acompanyi o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació 
d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de 
l’obra afectada des de el moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.
Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar 
l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les 
obres.

Article 9. Esmena de deficiències
Les deficiències que es detectin pels serveis municipals en la comunicació prèvia i en la 
documentació presentada, seran notificades a la persona interessada, perquè en el termini 
màxim de deu dies procedeixi a la seva esmena. En cas de no esmenar les deficiències 
comunicades en el termini assenyalat, es tindrà a la persona interessada per 
desistit/desistida de la seva petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 10. Termini d’inici i acabament de les obres 
En les comunicacions prèvies per executar obres, la data per començar-les serà la que 
s’indiqui a la comunicació sempre que no excedeixi en dos mesos la data de presentació. En 
el seu defecte, la data d’inici per computar els terminis es considerarà la data de presentació 
al registre. El termini per finalitzar-les es determinarà en funció del principi de 
proporcionalitat, d’acord amb la següent taula:
Pressupost Termini

De 0 a 10.000 € 2 mesos

De 10.000,01 a 25.000,00 € 4 mesos

Més de 25.000 € 6 mesos

Transcorregut aquest termini, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, per 
poder-les continuar, s’haurà de sol·licitar una pròrroga que serà concedida amb una durada 
equivalent al 50% del termini atorgat inicialment.

Article 11. Inspecció municipal de les obres 
11.1. Per tal de complir amb els objectius del pla, les comunicacions prèvies seran 
íntegrament verificades per tal de comprovar la formalitat i correcció a la documentació.
11.2. Objectius del Pla de verificació d’obres.
- Garantir que les obres d’edificació i usos del sòl compleixin la normativa urbanística i la 

resta de normativa sectorial i tècnica que els resulti d’aplicació.
- Garantir que les obres s’han executat de conformitat amb el que es detalla a la 

comunicació prèvia.
- Detectar obres no comunicades o que excedeixen la comunicació prèvia i promoure i 

garantir la seva legalització, o la seva restauració, segons s’escaigui, i d’acord amb els 
procediments urbanístics aplicables.

11.3. Inspecció de les obres 
Totes les obres regulades en aquesta Ordenança, queden subjectes a l’acció inspectora 
potestativa de l’Ajuntament, en qualsevol moment, independentment de l’acció inspectora 
en les matèries que correspon a altres administracions. Durant l’execució de les obres, els 
serveis tècnics municipals podran examinar els treballs, sempre que ho considerin 
convenient, bé perquè ho ordeni l’autoritat competent, bé per denúncia o a petició de la 
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persona interessada o tercers amb interès. Aquests serveis tècnics també, podran ordenar 
les mesures necessàries per garantir l’absència de risc o perill per a persones o béns.
La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb l’obra especialment els referents 
al compliment dels paràmetres urbanístics utilitzant els mitjans tècnics necessaris, per 
aquest motiu el número de inspeccions dependrà de la complexitat de l’obra i el compliment 
dels paràmetres recollits en la comunicació prèvia. 
El titular de la comunicació, personalment o per mitjà de persona que el representi estan 
obligats a assistir als actes d’inspecció quan siguin citats a l’efecte, com també a facilitar 
l’entrada a la finca dels serveis tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquests deures, 
els tècnics municipals donaran compte a l’Ajuntament per tal d’iniciar les accions que 
corresponguin d’acord amb la normativa vigent.
En el procés d’inspecció s’examinarà si les obres s’ajusten a la comunicació presentada, i 
s’emetrà un informe al respecte. A la vista d’aquest informe, si es detecta un incompliment 
de les actuacions autoritzades, la Corporació municipal podrà requerir al titular que ajusti 
l’execució de l’obra a les mateixes, o bé acordar amb caràcter provisional la immediata 
suspensió de les obres i l’adopció de les mesures de protecció necessàries, sens perjudici de 
la instrucció del corresponent expedient sancionador.

Article 12. Canvi de titularitat de les comunicacions prèvies
Les comunicacions prèvies degudament legitimades, són susceptibles d’efectuar canvi de 
titularitat.
12.1. Els subjectes que intervenen en el canvi de titularitat en el cas de les obres subjectes al 
règim de comunicació prèvia, han de comunicar-ho per escrit a l’òrgan que va atorgar la i 
legitimar la comunicació prèvia. A la petició de canvi de titularitat ha de constar la 
documentació necessària per a l’acreditació dels intervinents, així com de la conformitat 
d’ambdues parts.
12.2. Si els subjectes que intervenen en el canvi de titularitat, no la comuniquen a l’òrgan 
que va atorgar legitimar la comunicació prèvia, són responsables solidaris dels danys que 
puguin derivar-se de l’actuació i dels actes de disciplina urbanística que corresponguin.
Una vegada produït el canvi de titularitat, les responsabilitats i obligacions dels anteriors 
titulars derivades de les comunicacions prèvies, són assumides pels nous titulars. En defecte 
de comunicació, els subjectes intervinents en el canvi de titularitat, són responsables 
solidaris dels danys que puguin derivar-se de l’actuació.

Article 13. Entrada en vigor
La present Ordenança iniciarà la seva vigència el dia següent a la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 
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ANNEX
Obres tipus A (sense designació de tècnic ni projecte)

a. Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d'arbres i sense 
modificar l’altimetria del terreny.

b. Formació i reparació de tanques d’obres i tancament de parcel·les, d’acord amb el 
planejament vigent.

c. Construcció de murets no estructurals fins 1,25m d’alçada, d’acord amb la normativa 
urbanística.

d. La substitució o superposició del paviment (ceràmic, terratzo o similar) existent.
e. Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures existents 

de les edificacions.
f. Treballs de reforma de cuines i banys d'habitatges i locals que no modifiquin la 

distribució. 
g. Execució d'obres de reforma (diferents a les anteriors) a l'interior dels habitatges, 

locals, vestíbuls, i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l'estructura o 
la façana, i millorin les condicions d'higiene i estètica. Sense canvi d’ús urbanístic. 

h. Construcció, reparació, substitució o execució de cales en interiors d'edificis de 
canonades d'aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, sempre i quan no s'afecti a 
cap element estructural de l'edifici.

i. Reparació no estructural d’humitats de cobertes i terrats.
j. Treballs de pintura, reparació, conservació i manteniment de façanes i paraments 

verticals de celoberts i  patis de ventilació fins una alçada de PB+1. En cas de treballs 
de pintura, cal especificar el nou color de la pintura d’acord amb la gama de colors de 
la carta municipal. 

k. Col·locació de rètols de qualsevol activitat, d'acord amb el previst a les ordenances i 
normatives respectives.

Caldrà aportar la següent documentació:

1. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa municipal d’obres.
2. Documentació explicativa dels treballs, si escau.
3. Representació gràfica de les obres, si escau.
4. Fotografia de la façana (en cas d’ actuació a la mateixa).
5. Pressupost de les obres a executar.
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Obres tipus B (amb assistència tècnica però sense projecte):

a. Reforma interior de local, habitatge o espai comú que modifiqui la distribució sense 
afectar l'estructura de l'edifici ni façana, sense canvi de l’ús urbanístic i sense 
modificar les condicions d’habitabilitat.

b. Treballs de pintura, reparació, conservació i manteniment de façanes i paraments 
verticals de celoberts i  patis de ventilació amb una alçada entre P2 i P4 i que impliqui 
el muntatge de bastida. En cas de treballs de pintura cal especificar el nou color de la 
pintura d’acord amb la gama de colors de la carta municipal. 

c. Execució o modificació d’obertures a envans que no afectin elements estructurals, 
façana ni distribució.

d.  L’obertura de rases a la via pública (fins a 15 metres lineals) per diferents 
instal·lacions gas, electricitat, etc.

e. La instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Caldrà aportar la següent documentació:

1. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa municipal d’obres.
2. Memòria tècnica explicativa dels treballs signada pel tècnic competent.
3. Representació gràfica de les obres signada pel tècnic competent, si escau.
4. Fotografia de la façana (en cas d’ actuació a la mateixa).
5. Pressupost de les obres a executar.
6. Fulla de assumeix del tècnic competent signada i visada.
7. En cas que la fulla de assumeix no estigui visada, cal aportar, certificat col·legial on 

s’acrediti estar donat d’alta per l’exercici professional, així com es justifiqui que es 
disposa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil com a professional.

8. En el cas de plaques fotovoltaiques, caldrà a mes de la documentació anterior, la 
declaració responsable de la empresa instal·ladora.” 

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=130.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=312.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=130.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=312.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=336.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=395.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=468.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=498.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=501.0

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DEPURACIÓ DE SALDOS COMPTABLES.

El Sr. Alcalde introdueix el 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 13/07/2021 l'Alcaldia mitjançant provisió va iniciar el procediment per 
declarar la prescripció, duplicitats i errors comptables de les obligacions reconegudes 
pendents de pagament i/o ordres de pagament juntament amb el procediment a seguir 
expedides contra la Tresoreria municipal i detallades en l’informe d’Intervenció número 
1/2021.C de data 12/07/2021.

Atès que la relació d’operacions pendents de pagament, d’acord amb l’informe 
d’Intervenció, són les següents: 

Any N. Operació Fase Aplicació Import i saldo Tercer Nom terc. Text lliure
2000 220001000001 O 1998 35 130 22111         141,74 € B60442811 V. E. SL Pendent de pagament 01/01/00

2000 220010001643 O 2001 16 211 48000            55,29 € B.SOCIAL R. D. B. S.

Ajut econòmic del 50% del cost del 
tractament de logoèdia del menor 
(B.O.)

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=336.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=395.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=468.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=498.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=501.0
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2002 220021000474 P 1997 20 920 22000            42,67 € B60763166 P. R. SL COMPRA VARIS MATERIAL PER RÀDIO

2003 220030004127 O  
                   

1.741,72 € A08015497 G. N. S.D.G.

2003 220030004127 O 2003 13 320 22102     1.218,84 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2003 220030004127 O 2003 20 920 20304         522,88 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2017 220170014906 P
2017 120 130 
12101            77,71 € 38848699C X. O. M.

REGULARITZACIO NOMINA NOVEMBRE 
2017 IRPF XAVIER OLTRA I MASSUET

2018 220180011058 O
2018 430 1533 
62501               0,07 € B17039132

F. A. 1876 
SL

TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO  
80X40X2 ( notas: 229.00 KG;  ) PER A 
MIRALLS

2019 220190011841 O
2019 320 130 
22706         553,85 € 77325245G M. L. R.

ADO/FACTURA JA PAGADA EN EL 
PAGAMENT DEL 18 DE NOVEMBRE 2019

2002 220020005258 P 2002 14 337 22606         300,00 € 46407089N M. O. L.
CONCERT MÚSICA ESCORXADOR GRUP 
"" FUZZLON "", DISSABTE 23/03/02

2002 220020005879 P 2002 14 337 22606         120,20 € B62637582 C. M. SL
CLASSES DE PERCUSSIÓ A 
L'ESCORXADOR

2003 220030010203 P 2003 20 920 22604            26,05 € 00000052 G. D. C
PAGAMENT TAXES NÚMERO 
LIQUIDACIÓ 21060300343 DE DATA 
17/11/03, UNITAT LIQUIDADORA D.G. 
D'URBANISME

2004 220040006286 P 2004 15 342 21200         116,09 € 38759830T J. R. L.

SOCOL COMPACTE MARFIL I SOCOL 
COMPACTE MARFIL PER OBRA PAVELLÓ 
ESPORTIU

2004 220040006386 O
2004 32 1532 
21400            19,35 € VAR VARIS

INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE E-
6281-BBM

3.194,74 €

Vist l’informe proposta de Tresoreria de data 19/07/2021 segons el qual, de les operacions 
indicades per la Intervenció, les següents corresponen a imports que procedeix donar de 
baixa per prescripció, per un import total de 2.563,11 €, ja que ha transcorregut el termini 
de quatre anys de prescripció que disposa l’art. 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària:

Any N. Operació Fase Aplicació Import i Saldo Tercer Nom terc. Text lliure
2000 220001000001 O 1998 35 130 22111    141,74 € B60442811 V.E. SL Pendent de pagament 01/01/00

2000 220010001643 O 2001 16 211 48000            55,29 € B.SOCIAL R.D.B.S

Ajut econòmic del 50% del cost del 
tractament de logopèdia del menor 
(B.O.)

2002 220021000474 P 1997 20 920 22000            42,67 € B60763166 P.R. SL COMPRA VARIS MATERIAL PER RÀDIO

2003 220030004127 O    1.741,72 € A08015497 G. N. S.D.G.

2003 220030004127 O 2003 13 320 22102 1.218,84 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2003 220030004127 O 2003 20 920 20304  522,88 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2002 220020005258 P 2002 14 337 22606 300,00 € 46407089N M. O. L.
CONCERT MÚSICA ESCORXADOR GRUP "" 
FUZZLON "", DISSABTE 23/03/02

2002 220020005879 P 2002 14 337 22606  120,20 € B62637582 C. M. SL CLASSES DE PERCUSSIÓ A L'ESCORXADOR

2003 220030010203 P 2003 20 920 22604            26,05 € 00000052 G. D. C

PAGAMENT TAXES NÚMERO LIQUIDACIÓ 
21060300343 DE DATA 17/11/03, UNITAT 
LIQUIDADORA D.G. D'URBANISME
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2004 220040006286 P 2004 15 342 21200   116,09 € 38759830T J. R. L

SOCOL COMPACTE MARFIL I SOCOL 
COMPACTE MARFIL PER OBRA PAVELLÓ 
ESPORTIU

2004 220040006386 O
2004 32 1532 
21400            19,35 € VAR VARIS

INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE E-6281-
BBM

2.563,11 €

Vist que segons l’informe proposta de Tresoreria les següents operacions correspondrien a 
errors comptables per un import total de 631,63 €:

Any N. Operació Fase Aplicació
Import i 

Saldo Tercer Nom terc. Text lliure ERROR DETECTAT

2017 220170014906 P
2017 120 
130 12101 77,71 € 38848699C X. O. M.

REGULARITZACIO NOMINA 
NOVEMBRE 2017 IRPF X. 
O. M.

Operació duplicada 
erròniament.
Pagat  el 4/12/2017 per 
import líquid 77,71 €.

2018 220180011058 O

2018 430 
1533 
62501 0,07 € B17039132

F. A. 1876 
SL

TUBO RECTANGULAR 
GALVANIZADO  80X40X2 ( 
notes: 229.00 KG;  ) PER A 
MIRALLS

Abonament ja aplicat.
Pagat el 27/09/2018 
per import líquid 
720,99 €.

2019 220190011841 O
2019 320 
130 22706 553,85 € 77325245G M. L. R.

ADO/FACTURA JA PAGADA 
EN EL PAGAMENT DEL 18 
DE NOVEMBRE 2019

Operació duplicada 
erròniament.
Pagat  el 18/11/19 per 
import líquid 553,86 €.

631,63 €

Atès que en relació a les operacions susceptibles de prescripció la Tresoreria informa que, 
consultat el registre general d’entrada de l’Ajuntament, sense constar-hi cap sol·licitud de 
pagament de les citades factures ni reclamació de deutes pendents amb l’Ajuntament 
d’aquells interessats que consten en l’expedient, es pot considerar que no s’ha produït cap 
acció per part dels creditors legítims o causahavents, que d’acord amb l’art. 25.2 de la LGP i 
l’art. 1973 del Codi Civil, suposessin interrompre el termini de prescripció. Així mateix, 
segons la documentació de què disposa la Tresoreria municipal, tampoc s’ha produït cap 
trava d’embargaments judicials, administratius o d’una altra ordre que poguessin afectar 
tercers.

Vist que s’ha donat audiència als interessats per poder fer efectiva la baixa de les operacions 
i que  de conformitat amb l'article 44 de la Llei 39/2015 s’ha publicat l’anunci en el Butlletí 
Oficial de l’Estat amb data 25/10/2021 ja que existeixen interessats que no constaven en 
l'expedient i perquè serveixi de notificació als interessats identificats als quals no s'ha pogut 
practicar notificació personal.



    

     

_____

Atès que durant els terminis d’al·legacions atorgats a l’efecte no s’han presentat 
reclamacions per part dels interessats segons certificats emesos per la Secretaria en data 
18/10/2021 i 19/11/2021. Sí que es va presentar en data 03/08/2021 per part del Sr. X.O.M. 
amb DNI 38848699C una instància on posa de manifest i acredita que en data 5/12/17 
efectivament va percebre l’import de 77,71 euros que consten com a pendents, la qual cosa 
corrobora que es tracta d’una operació erròniament duplicada en la comptabilitat municipal.

Per l’exposat, un cop complert el procediment legalment establert, i atès que correspon al 
Ple, a tenor de l'article 22.2.e) de la LBRL en relació amb l'article 212.4 TRLHL, la modificació 
o l'anul·lació de les obligacions i ordres de pagament reconegudes, la Comissió Informativa 
de Serveis Generals proposa al Ple d’adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar la prescripció de les obligacions reconegudes pendents de pagament (i/o 
d'ordres de pagament expedides contra la Tresoreria municipal) pel transcurs del termini de 
quatre anys sense exercitar-se dret algun per part dels titulars a exigir el pagament de les 
obligacions ja reconegudes o liquidades i, en unitat d'acte, aprovar el corresponent 
expedient de prescripció d'obligacions reconegudes pendents de pagament (i/o ordres de 
pagament expedides contra la Tresoreria municipal) per un import total de 2.563,11 €, 
essent el detall de les operacions el següent:

Any N. Operació Fase Aplicació Import i Saldo Tercer Nom terc. Text lliure
2000 220001000001 O 1998 35 130 22111    141,74 € B60442811 V.E. SL Pendent de pagament 01/01/00

2000 220010001643 O 2001 16 211 48000            55,29 € B.SOCIAL R.B.S

Ajut econòmic del 50% del cost del 
tractament de logopèdia del menor 
(B.O.)

2002 220021000474 P 1997 20 920 22000            42,67 € B60763166 P.R. SL COMPRA VARIS MATERIAL PER RÀDIO

2003 220030004127 O    1.741,72 € A08015497 G. N. S.D.G.

2003 220030004127 O 2003 13 320 22102 1.218,84 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2003 220030004127 O 2003 20 920 20304  522,88 € A08015497 G. N. S.D.G.
GAS ESCOLA MUNICIPAL SANT MARTÍ 
PERÍODE 24/12/02 FINS 28/01/03

2002 220020005258 P 2002 14 337 22606 300,00 € 46407089N M. O. L.
CONCERT MÚSICA ESCORXADOR GRUP 
"" FUZZLON "", DISSABTE 23/03/02

2002 220020005879 P 2002 14 337 22606  120,20 € B62637582 C. M. SL
CLASSES DE PERCUSSIÓ A 
L'ESCORXADOR

2003 220030010203 P 2003 20 920 22604            26,05 € 00000052 G. D. C

PAGAMENT TAXES NÚMERO 
LIQUIDACIÓ 21060300343 DE DATA 
17/11/03, UNITAT LIQUIDADORA D.G. 
D'URBANISME

2004 220040006286 P 2004 15 342 21200   116,09 € 38759830T J. R. L

SOCOL COMPACTE MARFIL I SOCOL 
COMPACTE MARFIL PER OBRA PAVELLÓ 
ESPORTIU

2004 220040006386 O
2004 32 1532 
21400            19,35 € VAR VARIS

INSPECCIÓ TÈCNICA DEL VEHICLE E-
6281-BBM

2.563,11 €
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Segon.- Aprovar la modificació del saldo inicial d’obligacions reconegudes de pressupostos 
tancats dels exercicis 2017, 2018 i 2019, degut a la comissió d’errors materials, per import de 
631,63 €, essent el detall de les operacions el següent:

Any N. Operació Fase Aplicació
Import i 

Saldo Tercer Nom terc. Text lliure ERROR DETECTAT

2017 220170014906 P
2017 120 
130 12101 77,71 € 38848699C X. O. M.

REGULARITZACIO 
NOMINA NOVEMBRE 
2017 IRPF X. O. M.

Operació duplicada 
erròniament.
Pagat  el 4/12/2017 per 
import líquid 77,71 €.

2018 220180011058 O

2018 430 
1533 
62501 0,07 € B17039132

F. A. 1876 
SL

TUBO RECTANGULAR 
GALVANIZADO  
80X40X2 ( notes: 
229.00 KG;  ) PER A 
MIRALLS

Abonament ja aplicat.
Pagat el 27/09/2018 per 
import líquid 720,99 €.

2019 220190011841 O
2019 320 
130 22706 553,85 € 77325245G M. L. R.

ADO/FACTURA JA 
PAGADA EN EL 
PAGAMENT DEL 18 DE 
NOVEMBRE 2019

Operació duplicada 
erròniament.
Pagat  el 18/11/19 per 
import líquid 553,86 €.

631,63 €

Tercer.- Notificar el present acord als interessats que figuren en l’expedient, així com a la 
Tresoreria als efectes oportuns i a la Intervenció municipals per tal que es doni l'oportú 
reflex en la comptabilitat municipal.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=512.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=713.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=727.0

Intervenció del Sr. Alcalde responent al Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=840.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=876.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=512.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=713.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=727.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=840.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=876.0
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Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=912.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=950.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=953.0

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

PART DE CONTROL

4. INFORME DE CONTROL PERMANENT 40/2021 SOBRE EL COMPLIMENT EN MATÈRIA 
DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=967.0

“Es dona compte al Ple de l’Informe de control permanent 40/2021 de data 09/12/2021 
emès per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el compliment en matèria 
de morositat de l’exercici 2020 per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (exp. 1213/2021).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
Morositat de l’exercici 2020, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe de control 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=912.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=950.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=953.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=967.0
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permanent 40/2021, del que es dona compte. Del mateix es desprèn que es recomana 
acabar d’estudiar la modificació dels paràmetres de càlcul del PMP de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt en el programa de comptabilitat SICALWIN, amb la finalitat de prendre com a 
referència la data de conformitat o aprovació de les factures, d’acord amb la normativa. 
També es recomana revisar la discordança existent entre les dades del PMP que es 
publiquen en seu-e.cat i les dades obtingudes trimestralment i publicades al Ministeri.

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”

5. INFORME DE CONTROL PERMANENT 41/2021 SOBRE EL COMPLIMENT EN MATÈRIA 
DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2020 DE L’EMPRESA MUNICIPAL GUSAM SA.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1030.0

“Es dona compte al Ple de l’Informe de control permanent 41/2021 de data 9/12/2021 emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el compliment en matèria de 
morositat de l’exercici 2020 per part de l’empresa municipal GUSAM S.A. (exp. 1213/2021).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
Morositat de l’exercici 2020, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe de control 
permanent 41/2021, del que es dona compte. 

Del mateix informe es desprèn que l’aplicació de la normativa en matèria de morositat per 
part de GUSAM ha resultat conforme amb la normativa que resulta d’aplicació.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1030.0
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L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”

6. INFORME DE CONTROL PERMANENT 42/2021 SOBRE INGRESSOS GESTIONATS PER 
L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2020.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1056.0

“Es dona compte al Ple de l’Informe de control permanent 42/2021, de data 9/12/2021, 
emès per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el control financer 
d’ingressos gestionats per l’Ajuntament. Concretament, l’objecte del control ha estat la Taxa 
de Cementiri i la Taxa de Llicències Urbanístiques de l’exercici 2020 (exp. 838/2021).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’anàlisi dels ingressos on la gestió dels mateixos no ha estat 
delegada a l’Organisme de Gestió Tributària amb el doble objectiu de verificar el compliment 
del procediment legal en l’aprovació de padrons i liquidacions, i verificar l’adequació a la 
realitat de les dades del padró i les liquidacions (subjecte, tipus, import...). 

En relació a la TAXA DE CEMENTIRI es destaca el següent, resumidament:

 l’Ordenança Fiscal nº9 requereix d’una revisió per tal de revisar els articles 7 i 8 (val a dir 
que en la darrera modificació de l’ordenança per al 2022 ja es van modificar) i també 
requereix d’una revisió l’art. 6, en aquest darrer cas a fi de modificar el concepte 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1056.0
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“concessions a perpetuïtat” tenint en compte que les concessions demanials tenen una 
durada màxima a Catalunya de 50 anys improrrogables.

 En relació al padró, es recomana atendre degudament als terminis de publicació del 
mateix segons estableix l’Ordenança Fiscal i la normativa d’aplicació; també caldria 
ampliar les dades que hi figuren detallades per tal de que apareguin separadament 
cadascun dels elements tributaris; i es recomana dur a terme un treball exhaustiu per tal 
de completar degudament les dades del padró amb els NIF dels subjectes passius 
actualment no identificats, essent aquest un element essencial que actualment afecta 
casi un 30% del padró (per dur a terme aquesta tasca possiblement sigui necessària una 
dotació temporal de mitjans personals extraordinaris). També cal aplicar degudament els 
procediments de sol·licitud i acreditament en els casos en que s’apliquen beneficis fiscals, 
podent-se plantejar l’opció de modificar el text de l’Ordenança de manera que permeti no 
haver de fer sol·licitud expressa cada any sinó comunicar únicament els canvis que es 
produeixin.

 Es recomana dedicar recursos personals i materials per crear una base de dades única i 
complerta per a la correcta gestió del cementiri i de les taxes que se’n deriven; i també 
caldria dedicar recursos per tal de traslladar la data de caducitat en els corresponents 
expedients i informar als concessionaris dels nínxols el règim que se’ls aplica i la durada 
màxima a la que estan sotmesos.  A aquells que ja hagin vist caducada la seva llicència, 
caldrà instar-los per tal que regularitzin la seva situació.

 En relació a les liquidacions i autoliquidacions, caldria vetllar per la presentació deguda 
del model normalitzat d’autoliquidació.

 Procedeix instar a l’empresa Cabré Junqueras a que regularitzi la seva situació per tal de 
poder prosseguir en la prestació dels seus serveis al cementiri d’Arenys de Munt, en 
compliment de l’Ordenança General de Serveis Funeraris de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt i la normativa d’aplicació.

En relació a la TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES es destaca el següent, resumidament:

 Cal vetllar per la correcta comptabilització d’aquests ingressos, distingint-los degudament 
de l’ICIO.



    

     

_____

 Caldria revisar la plataforma a través de la qual es poden sol·licitar llicències urbanístiques 
online per tal d’assegurar que es tramiti l’autoliquidació amb totes les dades i elements 
necessaris.

 Caldria modificar l’Ordenança Fiscal nº23 per tal de recollir la liquidació com a forma de 
gestió en cas d’obres iniciades sense sol·licitud de llicència (val a dir que en la darrera 
modificació de l’ordenança per al 2022 ja es van modificar).

 Caldria revisar els supòsits en que pot haver-se no comptabilitzat ni gestionat el 
cobrament d’una llicència degudament liquidada.

 Cal revisar la documentació necessària que cal aportar per acreditar que algú actua en 
nom del subjecte passiu.  

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”

7. INFORME DE CONTROL PERMANENT 43/2021 SOBRE LES SUBVENCIONS REBUDES EN 
L’EXERCICI 2019.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1209.0

“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 43/2021 de data 9/12/2021 emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre les subvencions rebudes per 
l’Ajuntament de l’exercici 2019 i 2020, que hagin quedat justificades al 2020 (exp. 
1369/2021).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1209.0
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En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2021 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’anàlisi de les subvencions rebudes per l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de comprovar la correcta justificació de les subvencions en temps, forma i import, i 
detectar que no s’hagués produït la pèrdua de drets per una incorrecta justificació.

Del mateix es destaca el següent, resumidament:

 Es recomana complir amb el tràmit d’acceptació de totes les subvencions; si el 
procediment no estigués parametritzat, podria establir-se per Instrucció o en Bases 
d’Execució del Pressupost. També caldria comptabilitzar degudament els compromisos 
adquirits. 

 Es recomana major cura en el moment de justificar les subvencions, establint si s’escau 
alguna mena de control de qualitat intern per part del centre gestor, amb la finalitat de 
reduir el percentatge d’esmenes a solventar en les justificacions.

 Cal tenir cura de que els expedients, que són únics, estiguin degudament complerts, 
integrant tota la documentació relacionada amb la subvenció.

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”

8. INFORME DE CONTROL PERMANENT 44/2021 SOBRE LA CONTRACTACIÓ NO MENOR 
DE L’EXERCICI 2020.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1282.0

“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 44/2021, de data 9/12/2021, emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre la contractació no menor de 
l’exercici 2020 (exp. 1535/2021).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1282.0
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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’anàlisi del control i seguiment que es duu a terme sobre 
l’execució dels contractes licitats que estaven vigents en l’exercici 2020, amb l’objectiu de 
comprovar que el control que es realitza per part de la persona responsable del contracte és 
suficient i adequat per garantir el correcte compliment del mateix així com de les obligacions 
que s’haguessin imposat en els plecs i de les millores que s’haguessin ofertat per 
l’adjudicatari. 

De l’esmentat informe es desprèn, resumidament, que caldria acabar de constatar si 
existeixen casos d’omissió de la funció interventora en determinats expedients (de ser així, 
caldria tramitar la corresponent convalidació de l’omissió); i cal també que la persona 
responsable del contracte sigui conscient de quines són les seves obligacions legals i que 
estableixi sistemes metòdics i clars de verificació dels extrems derivats del contracte i del seu 
correcte compliment, dels que en pugui deixar constància documental; amb aquesta finalitat 
pot ser necessari que es realitzi formació al personal i,  quan sigui necessari, dotar al/la 
responsable de mitjans materials o personals per fer el seguiment.

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions sense que se n’hagin realitzat.”

9. DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1348.0

“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 474 a la 517, ambdues incloses, 
des del 15/11/2021 al 12/12/2021: 

- Resolucions en matèria d’economia: 17

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1348.0
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- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  2
- Resolucions en matèria de personal: 7
- Resolucions en matèria de contractació: 15
- Resolucions en matèria de béns: 1
- Resolucions en matèria de delegació de competències: 1
- Resolució en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/11/2021 al 12/12/2021, en matèria 
de:

- Seguretat: 8
- Sanitat (Cementiri): 2
- Obres menors: 1
- Medi ambient (Activitats): 2”

URGÈNCIA

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que la Junta de Portaveus ha acordat incloure, per 
urgència i per unanimitat, aquest tema en l’Ordre del dia del Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1405.0

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

El Sr. Alcalde introdueix el punt i, tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta:

“D’acord amb l’article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb càrrec als 
crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només es poden contraure obligacions 
derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es 
realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari (article 157.1, LRHL). No obstant el 
que disposa l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del 
seu reconeixement, les obligacions següents:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local (article 
157.2, a), LRHL).

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1405.0
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anteriors. En el supòsit que estableix l'article 47.5 es requerirà la prèvia incorporació 
dels crèdits corresponents.

c) Les obligacions procedents d'exercicis anteriors a què es refereix l'article 60.2 
d'aquest Reial decret.

Vist que existeixen a l’Ajuntament factures i altres documents justificatius, per la realització 
d'obres, prestació de serveis i subministraments i altres despeses, corresponents totes elles 
a exercicis anteriors i que no corresponen a cap dels  supòsits anteriors, pel que procedeix 
incoar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb la finalitat d'aplicar al 
pressupost de l'exercici corrent les esmentades factures i despeses, per un import total de 
330,00 euros.

Vist que la proposta de reconeixement extrajudicial engloba despeses menors que s’haurien 
tramitat sense el corresponent expedient, imputables al capítol 2 del pressupost municipal, i 
vista la providència del Regidor d’Economia de data 9 de desembre de 2021 així com els 
informes emesos pels corresponents departaments en la mateixa data, i  vist l’informe 
696/2021.FI. emès per la Intervenció municipal que conclou amb objeccions sobre les 
esmentades factures.

Vist que hi ha crèdit adequat i suficient per imputar aquestes despeses al Pressupost 2021.

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de totes aquestes despeses és el Ple de 
l’Ajuntament, vist el que disposen l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 10 (apartat IV) de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 pel que fa al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, així com l’article 28.2 del RD 424/2017 pel que fa a la 
competència per resoldre les omissions.

Vist que, en relació a les despeses informades per la Intervenció amb Objeccions, no s’ha 
posat de manifest cap discrepància a través dels informes emesos pels diferents Serveis, pel 
que procedeix entendre que no es pot resoldre l’aixecament de la suspensió generada per 
les Objeccions i que l’únic camí legal per a l’abonament de les factures és a través del 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Administració.
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Per tot l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple, previ informe d’Intervenció, l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures, 
les qual han estat informades per la Intervenció amb Objeccions, per tal d’evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer 
l’obligació del seu pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021, per un import que 
suma 330,00 €:

N. de 
document Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

65466216 19/06/2020 101,31 B82080177 RICOH España S.L.U.
Ref.: 1174, Artículo: 407246, 
CARTUCHO AIO 3.5 SP311HE 130 920 21300

4044511187D 17/07/2020 228,69 A08472276 Wurth España, S.A.| ASFALTO-EN-FRIO-25KG 310 1531 21000

Segon.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipal pel seu 
coneixement i als efectes oportuns.” 

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1425.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1526.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1538.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1548.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1559.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1567.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1595.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1425.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1526.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1538.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1548.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1559.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1567.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1595.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1597.0

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

Intervenció del Sr. Alcalde dient que també s’han incorporat, per urgència, dues mocions 
que ara es llegiran, i dona la paraula a la portaveu del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1605.0

La regidora Sra. Muñoz llegeix el text següent:

“MOCIÓ DEL GRUP PSC PER REFER I REFORÇAR EL CONSENS SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC 
DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA PER MILLORAR L’APRENENTATGE I ÚS DE LES 
LLENGÜES EN UN CONTEXT PLURILINGÜE.

El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals eines de cohesió 
i promoció social i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats pel que fa a 
l’aprenentatge i ús d les llengües oficials a Catalunya. Ha estat un model àmpliament 
defensat per la comunitat educativa i la societat, en la mesura que ha assegurat que tots els 
nens i nenes aprenguin el català i el castellà a l’escola, i ha contribuït a la convivència normal 
d’aquestes llengües a la societat i als centres educatius, fent possible el bilingüisme real. A 
diferència d’altres Comunitats Autònomes, Catalunya va optar en el seu moment per no 
separar l’alumnat en funció de la llengua, i aquesta ha estat una de les riqueses del sistema 
educatiu fins avui, que devem especialment a Marta Mata i Pepe González.

Des del punt de vista legislatiu, la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 estableix un model 
plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües oficials i, en 
concret, l’article 10.1. determina que els currículums han de garantir el ple domini de les 
llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori.  Concretament, 
cada centre educatiu elabora un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del 
seu alumnat i de l’entorn, amb l’objectiu de  garantir el domini bilingüe al final de l’educació 
obligatòria, que requereix el vist i plau del Departament d’Educació. Per tant, aquest model 
no hauria de ser ni monolingüe ni uniforme pel conjunt de Catalunya, sinó que s’hauria 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1597.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1605.0
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d’entendre com una eina pedagògica que ha de tenir en compte la diversitat sociolingüística 
del conjunt del territori i l’autonomia dels centres. 

Algunes dades són rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment d’aquest model pedagògic: els 
resultats de les proves de competències lingüístiques realitzades pel Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de tota la trajectòria escolar, acrediten que 
l’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i castellana; en el cas de 6è de 
Primària, la diferència mitjana es quantifica en menys de dos punts en una escala de 100. I, 
segons els resultats en comunicació lingüística del propi Ministeri d’Educació, el nivell de 
castellà a Catalunya és equiparable també al de la resta de CCAA espanyoles.

Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició de competències 
bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves d’accés a la universitat no 
posen en entredit la qualitat del sistema, si bé es constaten diferències importants pel que fa 
a la realitat sociolingüística entre els anys 80 i l’actualitat: l’arribada d’un significatiu flux 
d’alumat provinent de la immigració estrangera amb més de 250 llengües maternes d’ús 
habituals als centres educatius, la irrupció d’avenços tecnològics o la transformació digital 
que han canviat les pautes de consum audiovisual, la polarització política dels darrers anys, 
que ha debilitat el suport social a aquest model o una concepció diferent del català per part 
dels joves o de les famílies com a instrument de promoció social, entre d’altres.

Tant és així que, en els darrers anys, hi ha hagut reaccions polítiques significatives contràries 
a aquest model. A banda de les demandes d’una vuitantena de famílies a Catalunya exigint 
l’escolarització en castellà (del milió i mig de famílies del sistema educatiu), al juliol de 2015, 
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports dirigit per Íñigo Méndez de Vigo (PP) va presentar 
una demanda contra la Generalitat de Catalunya per la seva inactivitat per fer efectiu l’ús del 
castellà en una proporció raonable en els centres educatius de Catalunya. Aquesta demanda 
va ser ampliada al 2016 i 2017 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al 
desembre de 2020, va dictar sentència per la qual estimava parcialment el recurs interposat 
per l’Advocacia de l’Estat, i que instava la Generalitat a “adoptar les mesures que fossin 
necessàries a efectes de garantir que, en els ensenyaments compresos en el sistema 
educatiu de Catalunya, tot l’alumnat rebi de forma efectiva i immediata ensenyament 
mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges 
que es determinin, que no podran ser inferiors als 25% en un i altre cas”. La Generalitat va 
interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS) al novembre de 2021 
al·legant la derogació de la LOMCE i remarcant els canvis de la nova llei educativa (LOMLOE), 
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però el TS l’ha inadmès, i un cop dictada la providència, en el termini de 10 dies, el TSJC 
haurà de comunicar a la Generalitat la fermesa de la sentència i ordenar la seva execució.

És en aquest context, i atenent als canvis socials, culturals i polítics experimentats des dels 
anys 80, i sobretot tenint en compte la nova realitat sociolingüística així com els nous reptes 
pel que fa als objectius de plurilingüisme que considerem necessari actualitzar, refer i 
reforçar políticament i social el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de 
Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües, partint de la realitat actual, i per 
això proposem al Ple municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al 
conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua 
vehicular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà.

2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat una eina 
de cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no 
segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat 
d’oportunitats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt 
de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest model educatiu, 
defensar la seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació 
pedagògica, etc.) i preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament 
democràtica.

3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials, el 
català i el castellà (i l’occità- aranès a l’Aran) al final de l’educació obligatòria (ESO), 
així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), destinant els recursos 
humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest objectiu.

4. Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per complir els 
objectius que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes lingüístics, 
que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat sociolingüística de 
l’alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no uniforme a tot el territori, 
i que han de continuar essent els instruments pedagògics per assolir l’objectiu del 
domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb l’acompanyament o assessorament 
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del Departament d’Educació, regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia 
administració educativa.

5. Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a les resolucions judicials i no 
basar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta  responsabilitat a 
les direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar al Govern que convoqui 
el conjunt de forces polítiques, així com al conjunt de la comunitat educativa, per tal 
d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al model lingüístic del sistema 
educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context 
plurilingüe, partint de la realitat actual, en un exercici de diàleg i amb voluntat de 
cerca de consens.

6. Donar trasllat d’aquesta Moció al Consell Escolar Municipal, les AMPAs/AFAs/AFIs així 
com als centres educatius del municipi, al Govern de la Generalitat, als Serveis 
Territorials del Departament d’Educació, al Ministeri d’Educació i Formació 
Professional del govern espanyol, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
i del Congrés dels Diputats, a AFFAC, FAPAES, FAPEL, Som Escola, AEB i el Marc 
Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE). 

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1641.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2068.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2102.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2531.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2575.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2579.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=1641.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2068.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2102.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2531.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2575.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2579.0
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Intervenció de la regidora Sra. Muñoz dient que respondrà en el següent punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2594.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2611.0

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

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que hi ha una altra moció que ha entrat per urgència en 
la Junta de Portaveus, i que la llegirà la portaveu del grup ERC, Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2628.0

MOCIÓ DEL GRUP ERC DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA

La regidora Sra. Vila llegeix el text següent:

“Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les 
classes en castellà, l’Associació de Municipis per la Independència proposa a tots els 
ajuntaments catalans donar suport al manifest de la plataforma unitària Somescola, així com 
recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i a 
la llengua del nostre país. 

MANIFEST

1. Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu 
enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i avalat 
àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les dades sobre 
els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un model d’èxit, tant per als 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2594.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2611.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2628.0
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alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social, a la igualtat 
d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català.

2. Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política 
educativa del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de 
determinar quin model d’ús garanteix la competència lingüística dels alumnes en cada cas. 
Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que calen per aprendre 
una llengua és un escarni als professionals de l’educació.

3. Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització 
política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola 
catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que afavoreixi la inclusió i la cohesió 
social al nostre país, des d’una perspectiva intercultural. D’aquesta manera, que segueixi 
garantint la igualtat d’oportunitats de creixement acadèmic i personal, inclosa la 
competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.

4. Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus atacs 
polítics i judicials contra la llengua catalana i l’educació en català responen a una voluntat de 
minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents 
àmbits d’actuació en català, inclòs el model d’escola catalana, viuen sota una amenaça 
permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació del català a les 
aules viu una situació crítica, segons els darrers informes del Departament d’Educació: més 
d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o gairebé mai el català a l’escola, per posar només un 
exemple. 

Per tot això, l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’afegeix als següents acords:

1. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model 
educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i 
millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país aprofitant 
el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte Nacional per la 
Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords avalats també 
legislativament per una àmplia majoria parlamentària.

2. Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les mobilitzacions i 
accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la intromissió 
dels tribunals en  contra de l’ús de la llengua.  El català arrossega una llarga tradició de 
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persecució i marginació per part de l’estat espanyol, que es manté en l’actualitat i es troba 
en una situació de discriminació per part de les administracions que compta amb el 
recolzament dels tribunals. 

3. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la 
societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la 
igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a defensar-lo i 
protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens dels actors polítics, 
socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d’èxit. 

4. Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament d’Educació i al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2655.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2965.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2973.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2995.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3300.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3354.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila agraint els vots favorables:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3373.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2655.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2965.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2973.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=2995.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3300.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3354.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3373.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3403.0

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

Intervenció del Sr. Alcalde recordant el telèfon per trucar veïns i veïnes per formular precs, 
preguntes o aclariments respecte al Ple o allò que considerin important: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3418.0

PRECS I PREGUNTES

10. PREC DEL GRUP JUNTS PER UNA FESTA MAJOR 2022 MÉS INCLUSIVA.

La regidora Sra. Devesa diu que avui s’han assabentat de l’adhesió de l’Ajuntament a la 
iniciativa MamásG, que amb el suport de l’Associació Divers, tenen en marxa una campanya 
nadalenca perquè els petits amb diversitat funcional tinguin un Nadal més inclusiu i els 
hagués agradat saber-ho abans, també agrairia saber les activitats programades aquests 
dies, sobretot, les nadalenques per als infants, ja que al web municipal només surt el tió 
solidari; a continuació formula el prec següent:
“Les persones adultes i infants amb trastorns de l'espectre autista, entre altres, acostumen a 
tenir hipersensibilitat al soroll i els estímuls lumínics els resulten difícils de gestionar, 
provocant-los estrès i patiment.
Falten encara onze mesos per la propera Festa Major, tot just acabem de passar la 
d'enguany, però des de Junts per Arenys de Munt pensem que aquest tema és molt 
important i que s'ha de tenir en compte des de ja.
Demanem que el pròxim novembre es facin jornades, en horari de matí o tarda de Fira en 
Silenci, on hi hagi menys volum sonor i menys llums que enlluernen. Així tan menuts, joves i 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3403.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3418.0
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adults més sensibles, amb trastorns o amb necessitats especials puguin gaudir de les 
atraccions amb tranquil·litat, sense excés de soroll i adaptades lumínicament.
També demanem que es facin espectacles amb condicions adaptades a aquest col·lectiu 
durant els actes que es programin.
Ens oferim a treballar en conjunt amb les regidories corresponents i entitats que si volguessin 
afegir per tal que el pròxim Sant Martí ningú se'n senti exclòs.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3467.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta al prec i comentant 
l’adhesió a la iniciativa Mamás Guerreras (MamásG):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3588.0

11. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL PÀRQUING DEL PAVELLÓ TORRENT D’EN 
TERRA.

La regidora Sra. Moré comença a llegir la pregunta, però per problemes tècnics no se 
l’escolta bé:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3706.0

Intervenció el Sr. Alcalde dient-li a la Sra. Moré que no se l’escolta bé:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3718.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa formulant la pregunta: 
“Ens dona la impressió que el projecte realitzat en el pàrquing no acaba de funcionar o 
senzillament no funciona. 
Fa mesos que es varen realitzar les obres, però el veiem inacabat, no s’han pintat les línies 
d’aparcament, el paviment sembla defectuós i part dels marges han hagut de ser precintats 
perquè la sorra que dona a la riera cau.
Voldríem preguntar si aquesta obra s’ha donat per finalitzada tal i com està?
I si quan es va projectar aquesta obra es van tenir en compte els marges de la riera o el 
problema se l’han trobat un cop fetes les obres?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3788.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3830.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3467.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3588.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3706.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3718.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3788.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=3830.0
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12. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS EN RELACIÓ AL ROBATORI DELS 10 ORDINADORS.

La regidora Sra. Moré intenta formular la pregunta però no se l’escolta i la formula la 
regidora Sra. Devesa:
“En el seu moment es va informar sobre el robatori dels 10 ordinadors que pertanyien a 
l’Ajuntament, també es va informar que s’havia denunciat i que s’havien seguit els protocols 
que corresponents, però això no vol dir que el robatori no hagi portat conseqüències, per això 
voldríem saber: 
Quin tipus de dades hi havia en aquests ordinadors?
I si hi ha hagut veïns afectats per aquest robatori de dades?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4040.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4068.0

13. PREC DEL GRUP JUNTS PER COBRIR LA PISTA ANNEXA.

El regidor Sr. Morell formula el prec següent:
“Els dies feiners al pavelló de dalt conviuen els entrenaments de les seccions d’hoquei i de 
patinatge.
Per poder-los distribuir, al llarg de tota la setmana, diferents categories d’hoquei, fins i tot 
l'escoleta, s'han d'ubicar a la pista annexa.
Si no plou, la situació no presenta problemes, però quan plou la coberta d'aquesta pista 
resulta  insuficient, de tal manera que la pista queda mullada, fins i tot, com que fa una certa 
baixada, s'hi acumula aigua i els jugadors i jugadores passen de patinar a relliscar, motiu pel 
qual l'entrenament se suspèn.
És per això que atenent a les peticions que ens han fet arribar fem el prec a l'equip de govern 
de què es faci una coberta útil i eficient a la pista annexa.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4149.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4216.0
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14. PREC DEL GRUP CUP PER APLICAR MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC MENTRE TENIM 
ENLLUMENAT DE NADAL.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Sense caure amb la demagògia els volem presentar aquest prec perquè creiem que 
energèticament hauríem de ser més eficients durant les festes de Nadal. Des de la CUP 
entenem perfectament que durant les festes seguim la tradició de posar llums per animar les
persones a passejar pel nostre municipi i a comprar al comerç local. Sabem que el fet de tenir 
llums nadalencs incentiva la despesa en els nostres establiments de proximitat.
Ara bé, vivim en una època on el preu de l’electricitat està batent rècords històrics. Des de 
l’Ajuntament coneixem molt bé aquesta problemàtica perquè destinem recursos a ajudar 
persones en situació de pobresa energètica. Tot i així, l’elevat preu de l’electricitat ens afecta 
a tots els veïns i veïnes, moltes de les quan han de racionalitzar el consum energètic que fan 
per poder passar el més sense dificultats. També, perquè reduir el consum energètic és un 
dels objectius que ens hem de proposar assolir segons la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el clima, celebrada aquest any a Glasgow.
A més a més, hem de tenir en compte la contaminació lumínica que dificulta la visió del cel, el 
qual forma part del paisatge natural i és un bé immaterial i patrimoni comú que cal protegir. 
A més, un enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties en envair l’àmbit 
privat.
Per tot això, des del grup municipal de la CUP d’Arenys de Munt proposem adoptar alguna de 
les mesures següents:
- Encendre l’enllumenat nadalenc des que es fa fosc (18h aproximadament) fins a les 12h a 
tot tardar.
- No encendre alguns fanals en les zones on hi ha enllumenat nadalenc, també per fer més 
visible aquests llums perquè tenim una Riera estreta i se superposen.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4405.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4529.0

15. PREC DEL GRUP CUP PER IL·LUMINAR LA RIERA DE SOBIRANS FINS A LA BASSA DE 
LAMINACIÓ.

El regidor Sr. Muns, abans de formular el prec, fa una rèplica a la resposta donada en el punt 
anterior:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4611.0
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Intervenció del Sr. Alcalde responent al Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4627.0

Intervenció del Sr. Muns en relació amb la resposta donada i, tot seguit, formulant el prec 
següent:
“Aquest és un prec molt senzill que presentem, sobretot perquè es tingui en compte de cara a 
les properes modificacions de crèdit.
La Riera Sobirans és una bossa d’aparcament de la qual podem gaudir perquè a una banda 
de la Riera hi ha habitatges unifamiliars amb garatge, un bloc de pisos amb garatge i 
l’escola; i a l’altra hi ha camps de conreu. La Riera està il·luminada fins a l’habitatge número 
20 a partir d’aquest gaudeix de llum gràcies al Camí de Lourdes, que és paral·lel a aquesta.
Per tal de millorar la seguretat de la zona i facilitar que les persones aparquin a aquesta zona
sense por, els demanem que contemplin millorar tota la il·luminació d’aquest tram 
instal·lant-hi fanals.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4631.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4706.0

16. PREC DEL GRUP CUP PER TREBALLAR AMB LES COMISSIONS DE COEDUCACIÓ DELS 
CENTRES EDUCATIUS UNA ESTRATÈGIA CONJUNTA.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“La Generalitat i el Departament d’Educació han començat a fer èmfasi amb la creació de 
comissions de coeducació als centres educatius. La persona coordinadora d’aquesta comissió 
ha de ser nomenada pel Consell Escolar de cada un dels centres. Aquestes comissions han de
desenvolupar polítiques d’educació feminista en tots els nivells educatius de cada un dels 
centres. El Departament d’Educació posa al servei dels centres el programa “Coeduca’t amb 
el currículum”.
Des de l’Ajuntament, la CUP d’Arenys de Munt proposem que es promogui una estratègia 
conjunta a tots els centres educatius per tal de fomentar polítiques d’igualtat de gènere i 
diversitat sexual de manera equitativa en tot l’alumnat del municipi, assisteixi al centre 
escolar que sigui.
Començar a treballar ja una estratègia conjunta permetrà posar objectius en l'àmbit 
municipal en aquestes comissions de coeducació. Es poden treballar diverses propostes:
- Reorganització dels espais d’esbarjo des d’una perspectiva de gènere.
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- Iniciar formacions de centre per tot el professorat i els i les mestres dels centres educatius 
del municipi.
- Establir un calendari d’accions concretes que es puguin desenvolupar entre centres i que 
reverteixin a escala municipal.
- Proposar i seqüenciar els temes que s’han de treballar durant tota l’educació obligatòria 
(salut sexual, perspectiva LGBTI, desmitificació de l’amor romàntic, perspectiva de gènere en 
diversos àmbits…), així com proposar tallers i xerrades de professionals per cursos.
Aquestes són algunes idees que podem aportar, però creiem que mereixen d’un espai de 
treball entre els centres escolars que creiem que es pot crear i dinamitzar des de 
l’Ajuntament.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4850.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=4969.0

17. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUAN ES DESENVOLUPARÀ EL BANC DE 
TERRES.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta dient que ja estan treballant en el tema amb el Sr. 
Alcalde:
“Ha estat en diverses ocasions que des de la CUP Arenys de Munt hem parlat del Banc de 
Terres al Ple municipal. Aquesta és una proposta que venim arrossegant des de fa ja un parell 
de legislatures i que sempre acaba quedant a un calaix. Des de la CUP ho dúiem al programa 
municipal, però ERC també ho duia.
Aquesta proposta no és un rampell que haguem improvisat els partits polítics, sinó que és 
fruit de diversos estudis i treballs de professionals del sector. Els Bancs de Terres neixen amb
l'objectiu de combatre l'abandonament dels terrenys agrícoles, el qual no ha parat de 
produir-se any rere any, deixant pas a nous espais forestals els quals requereixen d'una 
gestió que sovint no es fa.
A més a més, els bancs de terres ajuden a fomentar el relleu generacional si van 
acompanyats d'estudis pràctics per la seva explotació de manera sostenible.
A Arenys de Munt hi queden poques persones que es dediquen al primer sector, malgrat que 
sempre havíem estat un municipi on la producció agrícola i ramadera havia estat el pilar del 
municipi, juntament amb la indústria tèxtil.
És per tot això que els preguntem quan es formalitzarà el Banc de Terres i si se 
l'acompanyarà d'algun recurs per dinamitzar el terreny agrícola.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5023.0
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Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5129.0

18. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES POSIN ELS PRECS I PREGUNTES DE L’OPOSICIÓ EN EL 
WEB MUNICIPAL, A L’APARTAT DE GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent: 
“Al web municipal, a l’apartat de Govern obert i transparència no hem trobat que estiguin 
exposats els precs i preguntes dels grups municipals de l’oposició.
En canvi, sí que hi ha propostes, mocions (no totes, no estan actualitzades) i algunes opinions 
dels diferents grups polítics.
Entenem i demanem que per tal de complir els criteris de transparència i bon govern siguin 
penjats tots els precs i preguntes dels grups municipals.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5247.0

Intervenció del regidor delegat de Transparència, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5288.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre les mocions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5379.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5390.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5408.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5412.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5417.0
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19. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER QUINA RELACIÓ, QUIN PERMÍS I QUINA 
VINCULACIÓ TÉ L’EMPRESA “ESTUDIO SOLAR RENOVABLES SL” AMB L’AJUNTAMENT 
PER FER UNA CAMPANYA PORTA A PORTA SOBRE ENERGIES RENOVABLES.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
“Ens hem assabentat que treballadors de l’empresa ESTUDIO SOLAR RENOVABLES SL, 
realitzaran campanya informativa sobre energies renovables porta a porta. 
Volem saber si l’ajuntament ha donat aquest permís, quina fiabilitat en tenen, si s’ha avisat a 
persones grans, o que viuen soles per quan es presenti a casa seva algú que desconeixen què 
els va a explicar.
Ens podem informar qui és aquesta empresa, la seva experiència, si són comercials, o també 
instal·ladors?
Per tant, vostès avalen aquesta campanya sobre energies renovables? Si és així, no s’han 
plantejat fer una reunió informativa oberta als veïns /es per informar prèviament?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5446.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5492.0

20. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA RESPOSTA A LA CAMPANYA “XIPA’L I 
CENSA’L”.

La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent: 
“Atès que coincidim en el fet de la necessitat de poder tenir identificats i censats els gats, 
gates, gossos i gosses del municipi fora de l’obligació legal que existeix en aquest aspecte, i 
sobretot per garantir el benestar animal i seguretat del nostres animals de companyia. 
Atès que tanmateix existeixen colònies de gats que es troben localitzats i controlats a 
determinats indrets del municipi, i que precisen de la seva identificació per garantir el seu 
benestar tot i no tenir una família. 
Els hi preguntem: 

- Quina ha estat la resposta a la campanya del darrer 20 de novembre de 2021?
- Respecte a l’anterior campanya, hi ha hagut un augment d’inscripcions?
- Tenen previsió de realitzar una actuació anàloga en relació als gats i gates de les 

colònies localitzades?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5563.0
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Intervenció de la regidora delegada de Salut Pública, Sra. Batista, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5614.0

21. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA INCIDÈNCIA DE CASOS I ATENCIÓ 
DONADA ALS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EL DARRER SEMESTRE I RESULTATS 
CAMPANYA “ATUREM ELS MICROMASCLISMES”.  

La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent: 
“Atesa la darrera campanya realitzada per aturar els micromasclismes, i els actes impulsats 
per Donaviva amb el recolzament de l’Ajuntament, per raó de la commemoració del 25N, i 
tenint coneixement de la repuntada de casos de violència de gènere existent al municipi. 
Els hi preguntem: 

- Quina ha estat la resposta a la campanya relativa a aturar els micromasclismes?
- Quina incidència de casos han rebut el darrer semestre de casos de violència de 

gènere a serveis socials? S’hi ha activat el protocol d’assistència i donat assistència 
jurídica i social a les víctimes i llurs fills?”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5793.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGBTI+, Sra. Gros, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=5836.0

22. PRECS I PREGUNTES

Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i demana si hi ha algun aclariment o reflexió 
sobre els punts anteriors:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6217.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre pregunta sobre la violència de gènere i la Taula 
per la Diversitat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6236.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6453.0
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Intervenció de la regidora Sra. Gros responent a la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6465.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6550.0

Intervenció del regidor Sr. Coll donant resposta a la Sra. Devesa respecte a les activitats 
programades pel Nadal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6563.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa agraint al Sr. Coll la resposta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6580.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre les activitats organitzades al municipi per recaptar fons per 
la Marató de TV3, desitjant unes Bones Festes a tothom i donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017db366e6a200c7?startAt=6582.0

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