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ACTA NÚMERO 4/2022
A la vila d’Arenys de Munt, essent les catorze hores i trenta-cinc minuts del dia disset de
març de dos mil vint-i-dos, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió
extraordinària urgent 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, justifica l’extraordinària urgència de la
convocatòria i explica que el primer que cal fer és votar la urgència de la convocatòria:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=1.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=103.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=117.0

Intervenció del Sr. Alcalde disculpant-se perquè ha donat pas primer al grup PSC, quan per
ordre, tocava al grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=124.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=136.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=145.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=153.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=157.0
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Posada a votació l’extraordinària urgència de la convocatòria del Ple, s’aprova la mateixa per
unanimitat dels regidors presents en el Ple.
Tot seguit es procedeix a tractar els dos punts relacionats a l’ordre del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix la part
dispositiva de la següent proposta:
“Atès que el Programa de Treball i Formació està regulat per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de
setembre, on s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions
corresponents de subvencions per al Programa Treball i Formació i la Resolució
EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en
relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG52, PRGC i PANP.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt participa des de l’Any 20013 en els projectes del
Programa Treball i Formació que el Consell Comarcal del Maresme sol·licita al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Atès que l’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació
d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per
les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme, per tal de donar resposta a la necessitat
d’execució de diferents projectes al territori de la comarca, ha sol·licitat al Servei d’Ocupació
de Catalunya subvenció dins aquest Programa de Treball i Formació ens el qual s’ofereixen
contractes de 12 mesos de durada, i en concret a l’Ajuntament d’Arenys de Munt de la línia
de persones no perceptores de prestació per desocupació (PANP).
Atès que per aquesta línia PANP s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de
llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a
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demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos
anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té la necessitat d’executar un projecte no
estructural, de caràcter públic i social que s’ha anomenat Higienització d’espais públics de
reforç de la neteja pública ja que degut al virus SARS-CoV-2 cal intensificar els procediments
de neteja habituals, realitzant desinfeccions periòdiques i de neteja principalment en zones
sensibles com papereres, espais mol transitats i zones de joc infantil.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va expressar la necessitat de sol·licitar al Consell
Comarcal del Maresme l’execució d’aquest projecte, en el marc del programa Treball i
Formació. Línia PANP essent activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de
l’ajuntament.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme pot exercir les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal
de Catalunya. El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar
acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, són de competència local.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya la
línia de subvenció del programa Treball i Formació. Línia PANP per tal de donar resposta a la
necessitat concreta d’execució del projecte del municipi d’Arenys de Munt, següent:
NOM
LÍNIA
PANP

Nº
de
Perfil professional
professionals
1

Peó neteja

NOM del PROJECTE
Higienització d’espais públics

Atès que per tal d’iniciar-se els treballs, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha d’aprovar una
delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució
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del projecte sol·licitat, en el marc de la política activa d’ocupació regulada per l’Ordre
EMT/176/2021, de 9 de setembre, on s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
les subvencions corresponents de subvencions per al Programa Treball i Formació i la
Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG52,
PRGC i PANP.
Vist que aquest acord regularà també els acords de coordinació entre l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i el Consell Comarcal del Maresme, pel bon funcionament en l’execució dels
projectes i la justificació del programa Treball i Formació. L’Ajuntament publicarà aquest
Acord al BOP de la província de Barcelona. Posteriorment el Consell Comarcal del Maresme
ha d’aprovar mitjançant acord plenari l’acceptació de la delegació parcial de competències
de l’ajuntament d’Arenys de Munt, i publicarà, també, aquest acord al BOE de la província de
Barcelona.
Atès que el finançament de les competències parcialment delegades per la realització dels
projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de dos vies de
finançament:
1) De la subvenció atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en el marc de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, on
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions corresponents de
subvencions per al Programa Treball i Formació i la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de
desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022.
2) De l’aportació dels ajuntaments regulada als convenis amb els derivats de la delegació
parcial de competències, d’acord amb els conceptes que es detallen a l’Annex d’aquest
conveni (Pla de Gestió del Projecte) de manera que l’ajuntament haurà d’assumir el
pagament de les despeses derivades de les delegacions parcials de competències del
projecte en forma de liquidació segons el següent quadre:
Import
directes*

despeses Import
indirectes**
1.130,78 €

despeses Import
total
per
ajuntament
793,29 €
1.924,07 €

Els imports indicats són aproximats i poden variar en funció de les despeses reals derivades.
A la finalització del Programa Treball i Formació 2022, el Consell Comarcal del Maresme
emetrà la corresponent liquidació a l’Ajuntament que caldrà fer efectiva en les condicions i
els terminis que s’indiqui.
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Per tot això, previ informe de Secretaria i d’intervenció, i considerant que la competència
per a fer delegacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord a l’article 22 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i que correspon al Ple també
l’encàrrec de gestió d’acord amb l’art. 11 de la Llei 40/2015, la Regidoria de Promoció
Econòmica i Ocupació proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient per la delegació parcial de competències al Consell Comarcal
per a l’execució del Programa Treball i Formació. Línia PANP convocat mitjançant i la
Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació de les línies MG52,
PRGC i PANP.
Segon.- Autoritzar i disposar en favor del Consell Comarcal del Maresme la despesa derivada
de la gestió del projecte per part del Consell Comarcal que és de 1.924,07 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària següent: 740 241 46500-Despeses Plans d’Ocupació Consell
Comarcal del Maresme.
Tercer.- Aprovar la minuta del conveni regulador que obra a l’expedient i forma part del
mateix a tots els efectes.
Quart.- Facultar l’Alcalde president per a la signatura del conveni.
Cinquè.- Que es doni publicitat d’aquest Acord al BOP de la província de Barcelona.
Sisè.- Que es notifiquin els acords, via EACAT, al Consell Comarcal del Maresme, així com a la
Regidoria de Comerç i Ocupació i a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=160.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=297.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=305.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=317.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=353.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=365.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=372.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE NOVA CONSELLERA DE L’EMPRESA MUNICIPAL
GUSAM SA.
El Sr. Alcalde explica que el Ple, en aquest punt, actua com a Junta General de GUSAM SA.
Tot seguit, exposa breument el contingut del punt i llegeix la part dispositiva de la següent
proposta:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, vàlidament constituït, actuant com a
Junta General de GUSAM SA, en sessió ordinària de data 18/02/2021, va prendre l’acord,
en virtut del que determina l’art. 11 dels Estatuts de la Societat de Capital
íntegrament públic Gestió Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt (GUSAM SA) modificats
pel Ple de 20/07/2020 i vigent des de la seva publicació al BOP de data 8/10/2020, de
nomenar, a designació del grup CUP, a la senyora Fuensanta Maria Ballester Jiménez amb
NIF 38110144H.
Vist que la senyora Fuensanta Maria Ballester Jiménez va presentar la seva dimissió en data
28/02/2022.
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Vist que en data 8/03/2022 el representant del grup CUP a l’Ajuntament ha notificat que
degut a què la senyora Fuensanta Maria Ballester Jiménez ha presentat la dimissió del seu
càrrec, proposen el nomenament de la senyora Mireia Fillol Homs, amb DNI 46767324K, com
a representi la CUP - AMUNT al Consell d'Administració de GUSAM SA
Atès que es considera necessari cobrir la vacant amb rapidesa,
L’Alcaldia presidència, proposa al Ple, com a Junta General de GUSAM SA:
Primer.- Nomenar com a Conseller de la societat municipal GUSAM SA a la senyora Mireia
Fillol Homs, amb DNI 46767324K, resident a Arenys de Munt, com a representant de la CUP AMUNT al Consell d'Administració de GUSAM SA.
Segon.- Notificar el nomenament a la interessada per tal que manifesti si l’accepta i declari
que no té cap incompatibilitat, inhabilitat o prohibició legal pel seu exercici.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell d’Administració de GUSAM SA per tal que
prepari la documentació per elevar-ho a públic.”
Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=379.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=456.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=467.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=495.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=545.0
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Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a la Sra. Vila perquè manifesti el sentit del vot del grup
ERC i constatant que aquest és a favor atès que la regidora assenteix; tot seguit manifesta el
resultat de la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=548.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
Intervenció del Sr. Alcalde donant la benvinguda a la Sra. Fillol al Consell d’Administració de
GUSAM SA, felicitant a la Sra. Ballester com a nova gerent d’aquesta societat i donant per
finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017f88217c8102ba?startAt=566.0

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

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 29/4/2022 15:44:24

Signatura: CN=Maria Carmen Gomez Muñoz-Torrero
- DNI 11787830P (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES11787830P, G=Maria Carmen, SN=Gomez MuñozTorrero - DNI 11787830P, OU=Empleat públic de
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