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ACTA NÚMERO 2/2022
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-dos minuts del dia deu de
febrer de dos mil vint-i-dos, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar
sessió ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i
Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i
Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i
regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser
Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels
Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. Abel Coll i Toledano, assistits per la
secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i recorda el número que poden fer servir els
veïns i veïnes per formular precs i preguntes i que seran respostes al final del Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20/01/2022.
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/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=70.0

2. PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ REALITZADA AL CONSELL
COMARCAL PER A LA GESTIÓ DEL FEDER DE TURISME “L’HERÈNCIA DEL
MARESME”.
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 el CCM va sol·licitar, a la convocatòria de la Direcció General d’Administració
Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el projecte
“L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca” i que
per resolució definitiva de 4/6/2019 aquesta Direcció General va seleccionar el projecte
com a operació de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6, i va fer al CCM beneficiari d’un cofinançament FEDER
per un import de 1.315.427,53€, per un total de despesa elegible final abans d’IVA de
2.630.854,86€.
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Vist que d’acord amb les bases reguladores és el CCM és l’únic responsable econòmic
davant de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, atesa
la condició de beneficiari.
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Vist que les bases valoren que les operacions beneficiïn al màxim de municipis i
exigeixen que els terrenys i immobles objecte del projecte estiguin disponibles pel
projecte i el CCM estigui autoritzat per actuar-hi i per aquest motiu es van signar
convenis de col·laboració i delegació de competències entre el CCM, i els ajuntaments
dels municipis afectats pel projecte, entre ells el municipi d’Arenys de Munt.
Vist que el Ple de data 14/12/17 va acordar l’adhesió a aquest FEDER 2017-2020, la
delegació de la competència al Consell Comarcal i la despesa plurianual que
comportava.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
12/3/2020, va prendre l’acord de modificar les dades econòmiques de l’acord anterior.
Vist que el conveni per la delegació de la competència es va signar el dia 16/4/2020 pel
President del CCM i el 21/4/2020 per l’alcalde d’Arenys de Munt.
Vist que en data 3/12/2021 el Consell Comarcal del Maresme va trametre a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt la certificació de l’acord adoptat pel Ple del CCM
celebrat en sessió extraordinària i urgent, referent a la renúncia al cofinançament FEDER
pel projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la
comarca” acceptat per CCM mitjançant el decret de Presidència 303/19 de 25 de juny i
ratificat per la comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària en data
22/10/2019.
Vista la motivació exposada pel CCM que és que, “per garantir el compliment de les
bases reguladores i la convocatòria, cal actuar en la totalitat d’actuacions incloses en la
operació i la manca de viabilitat temporal d’execució i no garantia de la participació de
tots els ajuntament, aconsellen la renúncia total a la subvenció”.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va fer efectiva al CCM la quota de participació
al projecte de l’any 2020 per import de 18.363,02€, però no es va fer efectiva la de
12.242,01€ corresponent al 2021.
Vist que la competència per transferir funcions a altres Administracions públiques
correspon al Ple i s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació segon l’art 47.2 h, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
2

CVE: 20220-06292-10822-91831

Per l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la revocació de la delegació de competències al Consell Comarcal del
Maresme per l’execució del projecte: “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural de la comarca” inclosa al FEDER 2017-2020, eixos 4 i 6, deixant sense
efectes el conveni signat a l’efecte.
Segon.- Cancel·lar la despesa compromesa corresponent a la quota de participació al
projecte de l’any 2021 d’import 12.242,01€, partida del pressupost 730 432 46100.
Tercer.- Reclamar al Consell Comarcal del Maresme el reintegrament de la quota
satisfeta per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, d’import 18.363,02 € corresponent a la
participació en el projecte per l’any 2020.
Quart .- Donar publicitat del present acord de revocació al BOPB i al tauler d’edictes
electrònic.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme, així com a la
Intervenció municipal i al Servei de Promoció Econòmica.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=93.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=256.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=277.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=423.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=501.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=541.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=545.0
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que
formen el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS 2020-2023 PER A L’ANY 2022 I APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS.
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:
“Considerant que el Ple de l’Ajuntament de data 13/02/2020 va aprovar el Pla estratègic
de Subvencions 2020-2023 i que va ser modificat en el Ple de l’Ajuntament en data del
18/03/2021 per les necessitats del context per la pandèmia provocada per la Covid-19 i
la manca d’èxit d’algunes subvencions plantejades.
Atès que l’aprovació d’un pla estratègic de subvencions dona compliment al mandat
específic que estableix l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Atès que el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions, defineix el Pla estratègic “com a instrument de planificació de
les polítiques públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat
pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública”.
Considerant que el Pla ha de concretar l’abast temporal, els objectius i els efectes que es
pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de
finançament, tot això en el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la
programació pressupostària pluriennal.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, tenint present la prolongació de la pandèmia
de la COVID-19, ha decidit realitzar modificacions del Pla Estratègic en el pressupost de
l’any 2022 amb la clara intenció d’afegir noves subvencions que ajudaran a mitigar els
efectes de la crisi sanitària, social i econòmica per als vilatans, entitats i comerços del
municipi. Així mateix s’ha ampliat la dotació econòmica de les subvencions que l’any
2021 van resultat insuficients.

4

CVE: 20220-06292-10822-91831

D’altra banda, algunes subvencions d’anys anteriors, la majoria de concessió directa,
s’han vist eliminades algunes per falta d’èxit i altres per ajustar-se a les normes de
concurrència tal i com determina el propi Pla i la normativa; segons el següent resum:
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SUBVENCIONS QUE S’ELIMINEN (O DONEN DE BAIXA):
APORTACIÓ CONVENI D'AMPLIACIÓ D'HORARI D'AUTOBUSOS
(no procedeix en ser un conveni de col·laboració)
SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON PROJECTE ROCK IN
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
SUBVENCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA AFECTADA PER COVID 19
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A CREU ROJA
SUBVENCIO A LA MARATÓ DE TV3
SUBVENCIÓ DONAVIVA
SUBVENCIÓ A ARENYS AMB EL POBLE SAHARAUÍ
SUBVENCIÓ VOLUNTARIS ARENYS DE MUNT

69.000,00 €
7.500,00 €
2.500,00 €
25.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
2.750,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €

SUBVENCIONS EN QUÈ ES MODIFICA L’IMPORT:
CONVENI AMB CENTRE MORAL -G58176744SUBVENCIÓ A L'AULA DE MUSICA ADM -G66296047SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON - G6069691SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SANT MARTÍ -G60370459SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SOBIRANS -G63213698SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT
SUBVENCIONS MODERNITZACIÓ TEIXIT COMERCIAL
CONCURS D’EMPRENEDORIA
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL
SUBVENCIÓ PER ENTITATS URBANÍSTIQUES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA BOMBERS

16.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
250,00 €
250,00 €
28.500,00 €
500,00 €
1.500,00 €

SUBVENCIONS QUE ES DONEN D’ALTA:
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS ESPORTIVES -CAMPIONATS
SUBVENCIONS PER POLÍTIQUES INTEGRALS D’HABITATGE
SUBVENCIONS PER TARGETA SOCIAL BUS
SUBVENCIONS IGUALTAT DE GÈNERE

1.500,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €

Vista la proposta de l’àrea de Serveis Personals formulada en data 28 de gener de 2022.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la modificació el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt pels anys 2020-2023, segons l’annex que s’adjunta i que forma part
de l’expedient a tots els efectes amb el següent resum:
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SUBVENCIONS QUE S’ELIMINEN (O DONEN DE BAIXA):
APORTACIÓ CONVENI D'AMPLIACIÓ D'HORARI D'AUTOBUSOS
(no procedeix en ser un conveni de col·laboració)
SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON PROJECTE ROCK IN
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
SUBVENCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA AFECTADA PER COVID 19
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A CREU ROJA
SUBVENCIÓ A LA MARATÓ DE TV3
SUBVENCIÓ DONAVIVA
SUBVENCIÓ A ARENYS AMB EL POBLE SAHARAUÍ
SUBVENCIÓ VOLUNTARIS ARENYS DE MUNT

69.000,00 €
7.500,00 €
2.500,00 €
25.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
2.750,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €

SUBVENCIONS EN QUÈ ES MODIFICA L’IMPORT:
CONVENI AMB CENTRE MORAL -G58176744SUBVENCIÓ A L'AULA DE MÚSICA ADM -G66296047SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON - G6069691SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SANT MARTÍ -G60370459SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SOBIRANS -G63213698SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT
SUBVENCIONS MODERNITZACIÓ TEIXIT COMERCIAL
CONCURS D’EMPRENEDORIA
SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL
SUBVENCIÓ PER ENTITATS URBANÍSTIQUES
SUBVENCIÓ NOMINATIVA BOMBERS

16.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
250,00 €
250,00 €
28.500,00 €
500,00 €
1.500,00 €

SUBVENCIONS QUE ES DONEN D’ALTA:
SUBVENCIONS EXTRAORDINARIES A ENTITATS ESPORTIVES -CAMPIONATS
SUBVENCIONS PER POLÍTIQUES INTEGRALS D’HABITATGE
SUBVENCIONS PER TARGETA SOCIAL BUS
SUBVENCIONS IGUALTAT DE GÈNERE

1.500,00 €
25.000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €

Segon.- Aprovar el text refós del Pla Estratègic de subvencions 2020-2023 que obra en
l’expedient i forma part del mateix a tots els efectes.
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Tercer- Derogar les Bases Específiques d’aquelles subvencions que s’eliminen del Pla, i
que són:
Bases
SUBVENCIÓ ACTIVITAT ECONÒMICA AFECTADA PER COVID 19

Data aprovació Ple

18/3/2021
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Quart.- Publicar aquests Acords, juntament amb el Text Refós del Pla Estratègic de
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler electrònic de l’Ajuntament i al
web municipal.
Cinquè.- Aquests acords entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació.

ANNEX I
Modificació Pla Estratègic de Subvencions
2020-2023
L’Ajuntament d’Arenys de Munt, tenint present la prolongació de la pandèmia de la
COVID-19, ha decidit realitzar modificacions del Pla Estratègic, en el pressupost de l’any
2022 amb la clara intenció d’afegir noves subvencions que ajudaran a mitigar els efectes
de la crisi sanitària, social i econòmica per als vilatans, entitats i comerços del municipi.
Així mateix s’ha ampliat la dotació econòmica de les subvencions que l’any 2021 van
resultat insuficients.
D’altra banda, algunes subvencions d’anys anteriors, la majoria de concessió directa,
s’han vist eliminades algunes per falta d’èxit i altres per ajustar-se a les normes de
concurrència tal i com determina el propi Pla i la normativa; segons el següent detall:
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A l’Annex I
1.- S’ELIMINEN LES SEGÜENTS SUBVENCIONS
Regidoria

Ensenyament

Promoció econòmica i
comerç

Promoció econòmica i
comerç

Acció Social

Acció Social

Objectius
 Garantir la suficiència de recursos en el
treball de les associacions de pares
d’alumnes.
 Fomentar la professionalització de
l’associació dins l’àmbit empresarial

 Donar suport a l’activitat econòmica que ha
patit greus problemes per la pandèmia
COVID
 Promoció d’entitats amb finalitat social pel
repartiment d’aliments entre famílies amb
necessitats, i afavorir les actuacions
d'inclusió, cohesió i foment de la igualtat de
drets i deures entre totes les persones.
 Promoció d’entitats amb finalitat social pel
repartiment d’aliments entre famílies amb
necessitats, i afavorir les actuacions
d'inclusió, cohesió i foment de la igualtat de

Modalitat de
Concessió

Nom de l’aplicació

Grup de
Programa

Capítol

Consignació

Finançament

Directa

SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT
DOMÈNEC PERRAMON –
PROJECTE ROCK IN
G6069691-

326

4

7.500,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
D’EMPRESARIS

433

4

2.500,00 €

Recursos propis

CVE: 20220-06292-10822-91831
SUBVENCIÓ ACTIVITAT
ECONÒMICA AFECTADA PER
COVID 19

433

4

25,000,00€

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ NOMINATIVA
CÀRITES

231

4

3.000,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
CREU ROJA

231

4

3.000,00 €

Recursos propis

Concurrència
competitiva
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drets i deures entre totes les persones.

Festes

Igualtat de gènere i
LGTB i cooperació

Igualtat de gènere i
LGTB i cooperació

Seguretat

Mobilitat

 Fomentar la participació a través dels
mitjans de comunicació
 Afavorir les polítiques i accions per la
promoció de la igualtat de gènere, la
prevenció de la violència de gènere i el
reconeixement de la diversitat.
 Fomentar activitats i/o projectes que
responguin a necessitats socials que
fomentin la cooperació internacional.
 Millorar la seguretat al municipi
 Fomentar l’ús del transport públic per als
desplaçaments entre els diferents trams
urbans i amb els municipis colindants a
Arenys de Munt.

Directa

SUBVENCIO A LA MARATÓ
DE TV3

491

4

1.000,00€

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ DONAVIVA G64024508-

231

4

2.750,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ A ARENYS AMB
EL POBLE SAHARAUÍ G64186075-

231

4

1.750,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ VOLUNTARIS
430
CVE:DE20220-06292-10822-91831
ARENYS
MUNT

4

3.000,00€

Recursos propis

Directa

APORTACIÓ CONVENI
D'AMPLIACIÓ D'HORARI
D'AUTOBUSOS

4

69.000,00€

Recursos propis

4411
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2.- ES MODIFICA L’IMPORT DE LES SEGÜENTS SUBVENCIONS, QUE QUEDARÀ SEGONS EL SEGÜENT DETALL:
Regidoria

Objectius


Cultura

Ensenyament

Ensenyament

Ensenyament

Ensenyament

Esports

Fomentar la programació estable de
diferents disciplines artístiques i culturals;
dansa, música, teatre, adreçades al públic
adult, jove i infantil de la població.

 Fomentar la música com a mitjà que
proporciona un desenvolupament integral
de la persona i contribueix a l’enriquiment
intel·lectual humà.
 Adquisició de programari i material
informàtic per garantir l’accés a
l’ensenyament telemàtic dels alumnes..
 Adquisició de programari i material
informàtic per garantir l’accés a
l’ensenyament telemàtic dels alumnes.
 Adquisició de programari i material
informàtic per garantir l’accés a
l’ensenyament telemàtic dels alumnes.
 Fomentar l’esport com a eina integradora,
cohesionadora i educadora.

Modalitat de
Concessió

Directa

Directa

Nom de l’aplicació

CONVENI AMB CENTRE
MORAL -G58176744-

SUBVENCIO A L'AULA DE
MUSICA ADM -G66296047-

Grup de
Programa

Capítol

334

4

326

4

20.000,00 €

Consignació

Finançament

16.000,00€

Recursos propis

Recursos propis

CVE: 20220-06292-10822-91831
Directa

SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT
DOMÈNEC PERRAMON G6069691-

326

7

1.000,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA
SANT MARTÍ -G60370459-

326

7

1.000,00 €

Recursos propis

Directa

SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA
SOBIRANS -G63213698-

326

7

1.000,00 €

Recursos propis

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS A ENTITATS
PEL FOMENT DE L'ESPORT

341

4

40.000,00 €

Recursos propis
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Promoció econòmica i
comerç

Promoció econòmica i
comerç
Ocupació

Acció Social

Urbanisme

Seguretat

 Incentivar que es duguin a terme accions
per modernitzar renovar i modernitzar el
comerç, serveis i la restauració del municipi,
per tal que siguin més actius i competitius.
 Fomentar l’emprenedoria al municipi
 Fomentar la creació de llocs de treball a les
empreses local
 Fomentar activitats i/o projectes que
complementin la competència municipal i
que, a més, responguin a necessitats socials,
assistència social i/o atencions benèfiques
en l’àmbit territorial del municipi o,
excepcionalment, en l’àmbit de la província
de Barcelona.
 Fomentar els processos de regularització de
les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 Millorar la seguretat al municipi

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS
MODERNITZACIO TEIXIT
COMERCIAL

430

7

Concurrència
competitiva

CONCURS
D’EMPRENEDORIA

430

4

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS PEL FOMENT
DE LA CONTRACTACIÓ

241

4

250,00€

Recursos propis

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS A ENTITATS
231
DE CAIRE SOCIAL
CVE: 20220-06292-10822-91831

4

28.500,00€

Recursos propis

Concurrència
competitiva

SUBVENCIÓ PER ENTITATS
URBANÍSTIQUES

150

7

Directa

SUBVENCIÓ NOMINATIVA
BOMBERS

130

4

10.000,00 €

250,00€

500,00€

1.500,00€

Recursos propis

Recursos propis

Recursos propis

Recursos propis
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3.-ES CREEN LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

Regidoria

Esports

Acció social

Acció Social

Igualtat de
Gènere/LGTBI

Objectius

Modalitat de
Concessió

Nom de l’aplicació

Grup de
Programa

Capítol

Consignació

Finançament

 Donar suport econòmic a l’activitat
econòmica de les entitats esportives durant
els campionats

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS
EXTRAORDINARIES A
ENTITATS ESPORTIVES CAMPIONATS

341

4

1.500,00€

Recursos propis

 Facilitar l’accés a l’habitatge en règim de
lloguer a les persones amb escassos
recursos econòmics

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS PER
POLÍTIQUES INTEGRALS
D’HABITATGE

1521

4

25.000,00€

Recursos propis

 Fomentar la utilització del transport urbà i
interurbà entre el col·lectiu de gent gran i
discapacitats
 Afavorir les polítiques i accions per la
promoció de la igualtat de gènere i LGTBI, la
prevenció de la violència de gènere,
homofòbia i transfòbia, i el reconeixement
de la diversitat.

CVE: 20220-06292-10822-91831
Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS PER
TARGETA SOCIAL BUS

231

4

15.000,00€

Recursos propis

Concurrència
competitiva

SUBVENCIONS IGUALTAT DE
GÈNERE

231

4

4.000,00€

Recursos propis
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ANNEX II: FITXES D’AVALUACIÓ SEGONS LA REGIDORIA
D’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions, i
tal com s’ha indicat anteriorment, aquest Pla té caràcter programàtic i el seu contingut, per
tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda condicionada a que s’engeguin
les diverses línies de subvencions atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat
pressupostària de cada exercici.
REGIDORIA: ESPORTS
Cost total previsible: 1.500,00€
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa:
Objectius:

Subvencions extraordinàries a entitats esportives - campionats
 Donar suport econòmic a l’activitat econòmica de les entitats esportives durant els
campionats

 Promoure la imatge del municipi amb els equips municipals que disputin a campionats
Destinataris:
Indicadors:

Entitats esportives públiques o privades que realitzin projectes/activitats d’interès públic o
social i participin en campionats
Accions dutes a terme segons cada Entitat.
Nombre d’Entitats beneficiàries.
Nombre de noves propostes esportives.
Grau de satisfacció de les entitats i els seus membres.

REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL

Programa:
Objectius:
Destinataris:
Indicadors:

Cost total previsible: 25.000,00€
Modalitat de concessió: Concurrència Competitiva
Subvencions polítiques integrals d’habitatge
• Facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a les persones amb escassos recursos
econòmics
• Garantir l’habitatge com a dret universal, reduint els processos de desigualtat social
Vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt que els seus ingressos siguin inferiors al que indica la
convocatòria
Nº de persones beneficiàries
Nombre de sol·licituds

REGIDORIA: ACCIÓ SOCIAL

Programa:
Objectius:
Destinataris:

Cost total previsible: 15.000,00€
Modalitat de concessió: Concurrència Competitiva
Subvenció per targeta social bus
• Facilitar la mobilitat de la gent gran i discapacitada
• Fomentar l’ús del transport públic entre els col·lectius
Persones empadronades a Arenys de Munt que tinguin 65 o més, que siguin pensionistes o

_____
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discapacitats.
Indicadors:

Nº de persones beneficiàries
Nombre de sol·licituds
Targetes expedides
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REGIDORIA: IGUALTAT GÈNERE LGTBI I COOPERACIÓ
Cost total previsible: 4.000,00€
Modalitat de concessió: Concurrència competitiva
Programa:
Objectius:

Subvencions Igualtat de Gènere
 Reforçar i ampliar les accions contra la violència de gènere, homofòbica i transfòbica.

 Fomentar l’empoderament de les dones del municipi amb una participació en tots els
espais, nivells de responsabilitat i àmbits de la vida pública.

 Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes,
tant en l’àmbit públic com privat.

 Promoure la coeducació en tots els nivells educatius, fomentant la transmissió de valors
lliures d’estereotips i que promoguin la igualtat, la no discriminació i el respecte per la
diversitat.

 Fomentar la pràctica de l’esport femení i la salut de les dones del municipi.
 Sensibilització en matèria LGTBI.
Destinataris:
Indicadors:

Entitats locals amb projectes de d’igualtat de gènere, LGTBI i cooperació
Nombre de persones i/o famílies ateses en els diferents programes.
Tipus d’activitat que realitzen i impacte que provoca a la vila.
Accions dutes a terme
Nombre de projectes que afavoreixes la participació femenina i la prevenció de la violència
de gènere.

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=552.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=916.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=927.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1341.0

_____
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Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1609.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1798.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1827.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent uns aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=1830.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré sobre els aclariments fets pel Sr. Alcalde i el sentit del
vot del seu grup:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2247.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2266.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i la regidora i el regidor Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup
ERC i regidor no adscrit; i sis abstencions de les regidores i regidors Sr. Santiago Morell i
Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i
Fernandez, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i
CUP.
Incís de la Secretària municipal sobre el resultat de la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2293.0

Intervenció del Sr. Alcalde aclarint que la CUP vota abstenció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2300.0

Intervenció de la Secretària municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2307.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2320.0
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
DE SUBVENCIONS DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ.
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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:
“El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 28/7/2016, va aprovar inicialment
les Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la modernització del comerç i la
restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, i en data 26/9/2016 es
van publicar en el BOPB aquestes bases.
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 15/3/2018, va aprovar inicialment
la modificació d’aquestes bases, i aquestes modificacions van estar publicades al BOPB de
data 16/05/18.
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària de data 20/04/2020, va aprovar
inicialment la segona modificació d’aquestes bases i atès que aquestes modificacions van ser
publicades el dia 24/4/2020, sense que s’haguessin presentat al·legacions en el termini
d’informació pública, van ser aprovades definitivament i publicades al BOPB de data
29/05/2020.
Vist que a les bases l’any 2020 es van introduir, en els criteris de valoració, unes
modificacions degudes a la situació de pandèmia, que puntuaven aquells comerços afectats
per tancament forçós, criteri que en aquest moment ja no es podria aplicar, per aquest
motiu s’han de modificar les bases, concretament en els articles: Art. 9 en els seus punt 1,
1e) i 2, i l’Art 10. 3.
Vist que per simplificar i agilitzar els tràmits administratius de gestió de la subvenció en
l’aspecte de l’acceptació tàcita de la mateixa, pels sol·licitants als quals se´ls hi atorga, es
proposa modificar el termini de l’art. 13, possibilitat que permet l’art. 20.2 de l’Ordenança
General de subvencions de l’Ajuntament.
Vist que la competència per derogar i aprovar les bases específiques correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’art 124.3 del ROAS.
Per l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores de la concessió de
subvencions per a la modernització del comerç i la restauració d’Arenys de Munt en règim
de concurrència competitiva, i en concret la modificació de l’art. 9 en els seus punt 1 i 2, de
_____
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l’art. 10.3, de l’art. 13 i s’elimina l’art. 9 punt 1e). (S’adjunta la modificació com annex
d’aquesta proposta).
Segon.- Aprovar inicialment el text refós de les Bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per a la modernització del comerç i la restauració d’Arenys de
Munt en règim de concurrència competitiva, així com els nous models normalitzats.
Tercer.- Que es doni publicitat de la modificació al BOPB i al tauler electrònic de
l’Ajuntament per un termini de 20 dies per a què els interessats presentin al·legacions o
suggeriments. En el cas que no es presenti cap, el text inicial s’entendrà elevat a definitiu i
procedirà a la seva publicació.
Annex de modificacions de les Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la
modernització del comerç i la restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència
competitiva:
../..
Art 9.- Criteris de valoració
1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació màxima
que es pot obtenir 65 punts (En aquest punt es modifica la puntuació, que de 100 passa a ser
65):
e) Aquest punt s’elimina
2. Per obtenir la condició de beneficiari caldrà haver obtingut un mínim de 30 punts. (En
aquest punt es modifica la puntuació, que de 50 passa a 30)
10.- Quantia màxima de les subvencions i aplicació pressupostària
3. L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 1.000 euros. (En aquest punt
s’elimina la part que diu “i en 1.500 euros per als comerços que compleixin el criteri de
valoració, per tancament forçós sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada.”)
.../...
13.- Acceptació de la subvenció
Si en el transcurs de set dies des de la notificació de la resolució el beneficiari no ha
manifestat la seva objecció, la subvenció s’entendrà tàcitament acceptada sense reserves,
així com les condicions imposades en la concessió. (En aquest punt es modifica que d’un mes
passen a ser set dies)
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.../...”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2345.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2472.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2484.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2647.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2881.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2921.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent uns aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=2924.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3224.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3261.0

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 els 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.
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5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES PEL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
DESOCUPADES.
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El Sr. Alcalde introdueix el punt i explica que en Junta de Portaveus s’ha acordat esmenar un
error en les bases, ja que tenen per objectiu no excloure cap col·lectiu i sí potenciar algun
grup d’edat de més difícil inserció; tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de la Comissió informativa:
“El Ple de l’Ajuntament, reunit en data 15 de març de 2018, va aprovar les Bases
Específiques Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de subvencions
destinades a finançar contractacions dutes a terme per les empreses tenint com a objectiu
fomentar l'ocupació estable.
Amb la situació provocada pel COVID 19 l'Ajuntament d'Arenys de Munt va plantejar la
modificació de les bases de la subvenció que va ser aprovada per acord del Ple de data 20
d’abril de 2020 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 d’abril
de 2020, en el sentit d’incloure com a col·lectiu destinatari de les subvencions als
treballadors que van perdre la feina arrel de la crisi sanitària.
Ara es considera necessària la modificació perquè en la redacció de les bases presenta
dificultats en la seva aplicació i no motiven suficientment a les empreses del municipi per a
presentar sol·licituds.
Vist que la competència per derogar, i aprovar les bases específiques correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’art 124.3 del ROAS.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques de subvencions per a la
concessió de subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones
desocupades del municipi d'Arenys de Munt, i en concret el preàmbul i els articles 1, 2, 3, 5,
6, 7, 11, 12 i 16 així com els models normalitzats 1, 3 (s’adjunta la modificació com annex
d’aquesta proposta). Expedient 162/2022.
Segon.- Aprovar inicialment el text refós de les bases específiques de subvencions per a la
concessió de subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones
desocupades del municipi d'Arenys de Munt.
Tercer.- Donar publicitat de la modificació al BOPB i al tauler electrònic de l’Ajuntament per
un termini de 20 dies per a què els interessats presentin al·legacions o suggeriments. En el
_____
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cas que no es presenti cap, el text inicial s’entendrà elevat a definitiu i procedirà a la seva
publicació.”
Annex de modificacions
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“Preàmbul: Es modifica el primer paràgraf que queda redactat:
L'Ajuntament d'Arenys de Munt, ha dissenyat una línia de subvencions adreçada a les
empreses que disposin d'un centre de treball en el nostre municipi, posant l’accent en les
empreses que han patit més l’aturada econòmica pel context de pandèmia COVID19, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de
treball de col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral. Es tracta de que
aquestes persones disposin d'oportunitats laborals en entorns productius, mirant de
garantir la seva continuïtat, afavorint la integració del treballador en el mercat de treball i
la seva permanència en el mateix.
(...)
Article 1. Objecte. Es modifiquen els paràgrafs 1 i 2 que queden redactats de la següent
forma:
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, atorgament, justificació i pagament de les subvencions que atorgui
l'Ajuntament d'Arenys de Munt relatives a la contractació laboral no inferior a 6 mesos, per
part d'empresaris i empreses ubicades a la vila, de persones desocupades, inscrites com a
demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, en règim de concurrència
competitiva.
Aquestes subvencions tenen la finalitat de fomentar l'ocupació estable i afavorir la
incorporació al mercat de treball de col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció
labor.
(...)
Article 2. Requisits dels/de les beneficiaris/àries. S’introdueix una nova condició per ser
beneficiari:
-

La jornada laboral del contracte no podrà ser inferior a les 20 hores setmanals.

Article 3. Requisits que han de complir les persones contractades. Es modifica l’apartat 1 i
s’introdueix un nou requisit, l’article queda redactat:
Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:
1
Estar empadronades al municipi d'Arenys de Munt.
_____
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2
3

Ser persones desocupades que constin inscrites com a demandants d'ocupació al
Servei d'Ocupació de Catalunya.
No tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/ària que
el contracti fins el segon grau de consanguinitat o d’afinitat

Article 5. Despeses subvencionables. Es modifica l’apartat 3 que queda redactat:
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(...)
3.
No podran ser subvencionables els costos generats pel personal durant períodes
de vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió,
cessament i percepcions per matrimoni o per finalització de contracte. En cap cas es
consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de
recuperació o compensació.
Article 6. Quantia de la subvenció. Es modifiquen les quanties:
1.
La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats
amb un màxim de 5.000 euros per sol·licitud i sense sobrepassar el 50% del cost de les
despeses subvencionables i de forma proporcionada a la puntuació assolida.
2.
En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les
subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda. En aquest cas es podrà
superar el límit de 5.000 euros amb un màxim del 75% del cost de de les despeses
subvencionables.
Article 7. Documentació a aportar. Es modifiquen els apartats a) b) i e) que queden redactats:
(...)
a) Fotocòpia del NIF de l'empresa i escriptura de constitució i de modificació, si és persona
física el DNI de la persona sol·licitant. En cas de que el NIF i l’escriptura hagin estat
presentades a l’Ajuntament d’Arenys de Munt en els darrers cinc anys per alguna altra
subvenció o gestió, no caldrà tornar-les a presentar indicant la data i motiu de la
presentació.
b) Alta censal d'inici d'activitat econòmica (model de l'agència tributària 036 o 037). En cas de
que hagi estat presentada a l’Ajuntament d’Arenys de Munt en els darrers cinc anys per
alguna altra subvenció o gestió, no caldrà tornar-la a presentar indicant la data i motiu de la
presentació.
(...)
e) Pressupost del cost total de les despeses subvencionables previstes durant el període de
contractació previst.
(...)

_____
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Article 11. Instrucció de l’expedient i la proposta de concessió. Es modifiquen els vocals de la
comissió, amb la composició següent:
(...)
Vocals:
 Un/a tècnic/a adscrit al departament de Promoció Econòmica i Ocupació
 Un representant de cada grup polític municipal del consistori i/o regidor no adscrit
 El/la secretari/ària de la corporació o la persona en qui delegui
Article 12. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció. Es modifiquen els criteris i la
puntuació, l’article queda redactat:
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació màxima
que es pot obtenir 80 punts:
a Durada del contracte: A partir del 6è mes de durada es puntuarà amb 5 punts per cada
mes addicional fins a un màxim de 30 punts.
b . Si la persona contractada és aturada de llarga durada (més de 12 mesos d’inscripció al
SOC): 5 punts.
c) Si la persona contractada és menor de 30 anys o major de 45 anys, 5 punts
d. Si la persona contractada ha estat o està en un ERTO: 5 punts.
e. Si és el primer contracte laboral de la persona contractada o la seva vida laboral no ha
superat els 12 mesos treballats: 10 punts.
f. Jornada laboral del contracte: (màxim 10 punts).
• A temps complert: 10 punts.
• Més de mitja jornada i menys de jornada completa: 5 punts.
g. Nombre de contractes: A partir del segon contracte, 5 punts per cada contracte
i amb un màxim de 15.
(...)
Article 16. Termini i forma de justificació. Es modifiquen els apartats c) i d) del Punt segon que
queden redactats:
(...)
2 Documents que cal aportar per justificar la subvenció:
(...)
c
Declaració, amb especificació dels imports, de les altres subvencions, ajuts,
ingressos, o recursos, públics, o privats obtinguts per a finançar la mateixa actuació. En el
supòsit que no s'hagués obtingut cap altra subvenció, ajut o ingrés cal presentar la
corresponent declaració responsable negativa, segons model normalitzat.
d
Declaració responsable de no haver realitzat acomiadaments improcedents o
expedients de regularització d'ocupació durant la vigència del contracte en la categoria per
_____
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a la qual es realitza la contractació, segons model normalitzat.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3307.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3488.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3524.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint al regidor Sr. Muns que s’adonés en Junta de Portaveus de
l’error en les Bases:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3648.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3671.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3814.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3837.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3839.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3974.0

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 els 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.

_____
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
DE SUBVENCIONS PEL CONCURS D’EMPRENEDORIA.
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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 el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària reunit en primera
convocatòria del dia 13/5/2021 va aprovar inicialment les Bases reguladores “Concurs
d’emprenedoria Arenys de Munt Emprèn” en règim de concurrència competitiva i vist que
aquestes bases van ser publicades definitivament el 22/6/2021.
Vist que després d’aplicar des noves bases s’han observat uns aspectes a millorar que fan
referència a substituir la necessitat d’estar empadronat al municipi per una declaració jurada
d´on es realitza o realitzarà l’activitat i, introduir també un nou criteri de puntuació valorant
el fet que el projecte estigui format per més d’un emprenedor.
Vist que aquest nous criteris impliquen modificar els següents articles de les bases: Art 3.Condicions de participació, Art 5.- Presentació de les sol·licituds, punt 4.- documentació a
aportar i l’Art 8.- Criteris de valoració, punt 6.
Vist que la competència per derogar, i aprovar les bases específiques correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’art 124.3 del ROAS.
Per l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del Concurs
d’Emprenedoria “Arenys de Munt Emprèn”, i en concret Art 3.-Condicions de participació,
Art 5.- Presentació de les sol·licituds, punt 4.- documentació a aportar i l’Art 8.- Criteris de
valoració, punt 6, i (s’adjunta la modificació com annex d’aquesta proposta).
Segon.- Aprovar inicialment el text refós de les bases reguladores del Concurs
d’Emprenedoria “Arenys de Munt Emprèn”.
Tercer.- Que es doni publicitat de la modificació al BOPB i al tauler electrònic de
l’Ajuntament per un termini de 20 dies per a què els interessats presentin al·legacions o
suggeriments. En el cas que no es presenti cap, el text inicial s’entendrà elevat a definitiu i
procedirà a la seva publicació.
Annex de modificacions de les Bases reguladores “Concurs d’emprenedoria Arenys de Munt
Emprèn”
_____
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.../...
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“Art 3.- Condicions de participació
S’hi poden presentar persones físiques, jurídiques i entitats sense ànim de lucre que
compleixin els següents criteris:
 Les personers físiques hauran d’estar empadronades a Arenys de Munt. (Aquest criteri
s’elimina)
 Qualsevol persona física major d’edat que, en cas de resultar premiada, acrediti que
exerceix l’activitat empresarial en el terme municipal d’Arenys de Munt en els tres
mesos posteriors a la recepció del premi. Es podran presentar dues o més persones
conjuntament; en aquest cas hauran de signar conjuntament tota la documentació
requerida i seran beneficiaris del premi per parts iguals. (En aquest criteri s’elimina una
part del redactat).
Art 5.- Presentació de les sol·licituds
4. A cada sol·licitud presentada caldrà aportar la següent documentació:
.../...
 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari d’acord amb el model normalitzat i declaració jurada d’on
es realitza o realitzarà l’activitat (compliment de l’article 3 d’aquestes bases). (En
aquest punt s’afegeix a partir de “i declaració jurada...”)
.../...
Art 8.- Criteris de valoració
Els projectes es valoraran amb un màxim de 150 punts, segons el següent detall (En aquest
punt es modifica la puntuació màxima, que de 140 passa a ser 150):
.../...
6. Altres aspectes: (màxim 15 punts) (En aquest punt es modifica la puntuació màxima,
que de 5 punts, passa a ser 15, s’afegeix la puntuació de màxim 5 punt de valoració
del currículum vitae i s’afegeix un nou criteri a valorar)
 Es valorarà el currículum vitae de la persona física o equip de treball,
concretament la seva formació i experiència en el producte o servei del projecte
empresarial i en gestió d’empresa. Màxim 5 punts.
 Es valorarà en 10 punts si el projecte d’emprenedoria presentat està format per
un equip de dues o més persones.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=3983.0

_____
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4173.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4183.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4282.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4381.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4424.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint el sentit del vot del grup PSC i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4427.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’UNA 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) modificat pel
Ple de 20/07/2020 i vigent des de la seva publicació al BOPB de data 8/10/2020, de
nomenar, a proposta del govern, a la Sra. Germana Maria Letizia Chillemi, com a Consellera
de GUSAM.

_____
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Vist que en data 17/01/22 l’empresa municipal GUSAM SA ha comunicat que aquesta
consellera ha presentat la dimissió del càrrec en data 28/12/2021.
Atès que es considera necessari cobrir la vacant amb rapidesa.
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L’Alcaldia presidència, proposa al Ple, com a Junta General de GUSAM SA, els acords
següents:
Primer.- Donar-se per assabentat del cessament de la senyora Germana Maria Letizia
Chillemi i nomenar com a Conseller de la societat municipal GUSAM SA al senyor Daniel
Garcia de la Serrana, amb NIF 44013736Q, que treballa en el Departament de Biologia
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona.
Segon.- Notificar el nomenament a l’interessat 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 del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4462.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions:
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4601.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4610.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4648.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4759.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4787.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4807.0

_____
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Intervenció de la regidora Sra. Muñoz fent un aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4862.0

Intervenció del Sr. Alcalde convidant a qualsevol veí a participar al Consell d’Administració
de GUSAM SA i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4898.0
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
8. INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL 4T
TRIMESTRE DEL 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4936.0

“Es dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 4rt trimestre del pressupost
2021, la qual ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques junt amb
l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012, en compliment del que disposa l’art. 16
de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:
 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
10.447.841,75 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
9.695.970,25 €
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals
 A títol informatiu, indicar que s’assoleix la capacitat de finançament.”
9. INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE DEL 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=4991.0

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

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

l’Informe 02/2022 emès per la Tresoreria municipal en data 10 de gener de 2021, de
conformitat amb el que estableix l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, relatiu a la morositat del 4t trimestre del 2021.
_____
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En ell s’informa del següent:
“Tercer.- Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt corresponents al quart trimestre de l’any 2021, l’informe de morositat és el
següent:
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a) Pagaments Realitzats en el Període

b) Interessos de demora Pagats en el Període:

c)

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del trimestre:

_____
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Així doncs, el PMP dels pagaments realitzats en el quart trimestre 2021 és de 37,05 dies.”
10. INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE DEL 2021.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5057.0

“En compliment del que disposa l’article 64.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 es
dona compte al Ple de l’Informe 01/2022 emès per la Tresoreria municipal en data 10 de
gener de 2022, de conformitat amb el que estableix l'article 5.1. c) i e) del Reial Decret
128/2018 pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació nacional.
En ell s’informa del següent:
Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
corresponents al quart trimestre de l’any 2021, el període mig de pagament és el següent:
Rati Operacions
Pagades
32,26 dies

Import
Operacions
Pagades
1.724.257,48 €

Rati Operacions
Pendents de
Pagament
19,14 dies

Import
Operacions
Pendents de
Pagament
656.802,46 €

Període mig de
pagament
28,64 dies

Atenent que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, es dona
COMPLIMENT al període mig de pagament pel citat període.”
_____
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11. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5104.0

“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 10 a la 37, ambdues incloses,
des del 17/01/2022 al 6/02/2022:
-

Resolucions en matèria d’economia: 7
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2
Resolucions en matèria d’ajuts socials: 5

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 17/01/2022 al 6/02/2022, en matèria
de:
-

Sanitat (Cementiri): 1
Espais: 1
Seguretat: 6
Obres menors: 1
Acció Social: 7”

PRECS I PREGUNTES
12. PREC DEL GRUP JUNTS PER RETIRAR O ARRECLAR L’EXCAVADORA DEL PARC INFANTIL
CAN JALPÍ.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“D'ençà que es va instal·lar l'excavadora al parc de Can Jalpí que mai ha estat en bones
condicions. La tanca perimetral que es va posar per seguretat sempre ha estat malmesa,
amb lames trencades i plenes d'estelles, dubtem si es va posar nova o va ser aprofitada.
A part d'això, aquesta excavadora està en un punt que ja no té cap utilitat però si molts
inconvenients, el principal: que els infants es facin mal.
Actualment, només queda el braç articulat, ja que la pala fa temps que ha desaparegut. Van
passant els mesos i segueix amb el mateix estat, un sorral sense sorra, una excavadora sense
pala i una tanca de fusta en molt mal estat.
_____
CVE: 20220-06292-10822-91831

És per tot això que preguem que o bé es repari aquesta instal·lació de manera correcta o bé
que es retiri tot i s'aprofiti l'espai per posar-hi un altre tipus de joc.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5172.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5230.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA COORDINACIÓ DE LA POLICIA LOCAL I
COBRAMENTS.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“La nostra pregunta ve en motiu d'una queixa rebuda a través del sindicat de la policia local,
la qual va ser entrada per registre a l’Administració.
Pel que sembla al cos de la policia local no s'hi reflecteix una bona harmonia, tampoc una
bona coordinació i l'existència d'alguns desajustos o desacords econòmics.
Quan parlem de què no hi ha una bona coordinació ens referim al fet que la distribució en
torns, de policies/sergent/caporals, no s'ajusta al que seria una distribució adequada i
compensada, ja que hi ha torns en què hi han dos dels 3 caporals més el sergent més els
policies, però, en canvi, hi ha torns en què no hi ha cap dels tres caporals ni tampoc el
Sergent, a simple vista sembla que hi manca una coordinació, perquè si hi ha tres torns i
tenim tres caporals el més normal seria que a cada torn hi hagués un caporal.
I quan parlem de desajustos o desacords econòmics ens referim als "plusos", ja que podrien
haver-hi "plusos" adjudicats en algunes nòmines, però que en realitat no s'estigués complint
el requisit d'aquest "plus".
Per això voldríem preguntar:
Qui supervisa la rotació de torns i qui hi dona la conformitat?
Quins “plusus” es cobren, qui els cobra i si es comprova que l’adjudicació de cobrament d’un
“plus” realment s’estigui realitzant la feina a què fa referència a aquest?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5309.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5409.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=5796.0

14. PREC DEL GRUP JUNTS PER HABILITAR ZONES DE PAS PELS VEÏNS AMB MOBILITAT
REDUÏDA.
El regidor Sr. Morell formula el prec següent:
_____
CVE: 20220-06292-10822-91831
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“Vagi per endavant que una obra de l’envergadura de la urbanització del tercer tram de la
riera entenem perfectament que ha de comportar inconvenients a tots els vianants. Però
pensant en el col·lectiu amb mobilitat reduïda i si les circumstàncies ho permeten, ens
prometem fer aquest prec:
Malauradament el nostre poble presenta en molts punts dificultats insalvables per persones
amb mobilitat reduïda, ens referim a voreres estretes, voreres amb fanals o bardisses que les
envaeixen o voreres excessivament altes.
Tenim un petit oasi per aquest col·lectiu en el tram ja urbanitzat de la riera.
És per això que fem el prec per habilitar zones de pas pels veïns amb mobilitat reduïda
mentre durin les obres d'urbanització del tercer tram de la riera.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6073.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6137.0

15. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE PLACES DE MINUSVÀLID.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“Seguint amb la urbanització del tercer tram de la riera volem preguntar si està prevista la
creació de places de minusvàlid en aquest tram.
Si és així, saben quantes i com estaran col·locades, ho diem per tenir en compte l'experiència
que ens han donat les places ja existents prop de l'ONCE, on si la persona minusvàlida és la
que ocupa la plaça de copilot, la dificultat per baixar del vehicle és molt gran.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6235.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6288.0

16. PREC DEL GRUP PSC PER ESTABLIR UN MIRALL O SISTEMA QUE GARANTEIXI LA
VISIBILITAT A L’ALÇADA DEL CARRER DE LES FLORS NÚM. 8 PER GARANTIR LA
SEGURETAT DE VIANANTS I USUARIS DE LA VIA.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“El passat Ple del mes de novembre de 2021, els vam advertir i posar en el seu coneixement,
que, sobretot a les hores de confluència amb l’entrada i sortida dels centres escolars del
municipi, i també en altres moments del dia i cap de setmana, son molts els menors d’una
certa edat que fan un ús dels patinets i/o bicicletes per anar i tornar del centre escolar essent
per tant usuaris i usuàries de la via pública i que molts d’aquests i aquestes circulaven en
contra direcció per algunes vies del municipi, essent una d’elles el carrer de Les Flors.
A la zona d’accés del número 8 del citat carrer, es dona una zona de pas per als veïns que
dona accés a zones d’aparcament de finques privades i alhora té doble sentit, i dona accés
_____
CVE: 20220-06292-10822-91831
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des d’aquestes zones per accedir alhora al carrer de Les Flors. Ara bé, segons la senyalització
d’aparcament, si en la part de la vorera immediatament al costat d’aquest accés, i davant de
la finca situada al nº12 del citat carrer, s’hi estacionen vehicles, no existeix cap visibilitat per
al conductor essent que han passat ensurts precisament amb aquests usuaris de la via que
circulen con contra direcció, així com els propis vianants que circulen en sentit correcte per la
citada vorera.
Per aquest motiu, els hi demanem la col·locació d’un mirall o altre mecanisme que considerin
adient per tal de facilitar i garantir la visibilitat per als conductors en aquest punt de la via
descrit, garantint la seguretat de vianants i usuaris de la via que, contravenint les normes de
circulació, facin un ús indegut de la via.
Atès que molts d’ells hem pogut detectar que no respecten les normes de circulació de les
vies urbanes i carrers del municipi, essent que per exemple circulen en contra direcció en vies
de força trànsit com podria ser per exemple el carrer de les Flors, o el Carrer Panagall. I que
això pot provocar accidents.
Atès que entenem que una mesura preventiva molt efectiva podria ser la instal·lació d’un
mirall o altre mecanisme que considerin per garantir la visibilitat i per tal d’evitar ensurts
d’aquells usuaris que circulen en contra direcció com dels propis vianants per una manca de
visibilitat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6384.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6541.0

17. PREC DEL GRUP PSC PER REFORÇAR EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE LA ZONA
D’ACCÉS A L’ESCOLA BRESSOL I LA ZONA VERDA DE LA ZONA INDUSTRIAL TORRENT
D’EN PUIG.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Hem tingut coneixement i hem pogut comprovar que son varies persones que passegen els
seus gossos per la zona que dona accés a l’escola bressol i per les zones verdes de la zona
industrial de Torrent d’en Puig i que no compleixen amb la normativa no recollint els
excrements dels seus animals deixant aquests a la via pública.
Per sort, estem en un municipi que creiem som exemple de cura, respecte i civisme pel que fa
a tot animal membre d’una família, però resten encara persones que contràriament, no
tenen respecte per la resta d’usuaris i usuàries de la via en el sentit exposat, i tot sovint
aquests excrements han de ser sortejats pels vianants i carrets de nadons.
Segurament aquesta situació es dona a altres indrets del municipi, essent que avui
manifestem aquestes que son les que ens han traslladat veïns i veïnes i que hem pogut
comprovar.
Per aquest motiu, els hi demanem per una banda que reforcin el control de compliment de
normativa aplicable a aquestes accions incíviques així com reforcin el servei de neteja en
_____
CVE: 20220-06292-10822-91831

aquestes zones per garantir una millor salubritat i neteja de la via pública i realitzin un estudi
d’altres zones del municipi amb aquest mateix problema i que precisin de la mateixa
intervenció.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6659.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6738.0

18. PREC DEL GRUP PSC PER MODIFICAR LA TARIFA DE L’AIGUA TENINT EN COMPTE LES
CASUÍSTIQUES DE LES FAMÍLIES VULNERABLES, MONOPARENTALS I/O NOMBROSES.
AIXÍ COM EL REBUT DE LA BROSSA.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Des del PSC creiem necessari poder revisar la tarifa de l’aigua per tal que les persones en
circumstàncies de vulnerabilitat tinguin una afectació d’acord amb la seva situació. Així com
totes aquelles casuístiques de parelles separades o d’altre índole que afecten a situacions
injustes.
D’altra banda, els hi preguem que adaptin el rebut de la brossa al consum de cada llar, és a
dir, que es pagui en funció de la brossa que es generi.
Us fem el prec amb temps suficient abans dels nou pressupost, de manera que es pugui
treballar amb temps suficient.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6899.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=6935.0

19. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER QUAN CREARAN EL NOU SERVEI DE RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA MUNICIPAL.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“És necessari crear primer el servei, per part de l’Ajuntament, si volem tenir una residència
geriàtrica municipal.
Entenem que hi ha la voluntat política però no sabem per quan ho tenen previst.
Ens poden confirmar una data real?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7105.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7134.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7164.0

_____
CVE: 20220-06292-10822-91831
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20. PREC DEL GRUP CUP PER DEMANAR QUE OBRIN L’ESPAI D’INTERCANVI DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Una de les conseqüències de la pandèmia de la COVID19 va ser el tancament de l’espai
d’intercanvi d’objectes de la deixalleria municipal. Aquest és un espai que es va crear amb la
finalitat de reutilitzar objectes i andròmines de tota classe que poden tenir una segona vida
perquè estan en bon estat.
A Arenys de Munt no perdem cap ocasió de manifestar la nostra consciència ecològica i la
voluntat de respectar, defensar i protegir el medi natural: la deixalleria és un èxit; la recollida
selectiva porta a porta malgrat totes les dificultats- també ho és; la tasca de divulgació que
es fa des de la Central passa per un molt bon moment d'acceptació, per exemple. I la llista és
llarga: fem cursos de compostatge; accions de neteja dels espais naturals; tenim molts horts
d'autoconsum, escola verda, comerços que redueixen envasos i aposten per productes
ecològics i de proximitat; l’enllumenat públic cada vegada és més sostenible; arrencarem
aviat el banc de terres...
No hi ha dubte que el nostre poble aposta per la responsabilitat mediambiental; però compte
perquè no és tot el que podem fer, ni de bon tros. Ens queda molta feina i tenim reptes de
gran calat en matèria d’autoconsum energètic, de gestió forestal, de reducció de residus, de
recuperar paratges, d’urbanisme sostenible i fins i tot de debat social sobre sostenibilitat o
decreixement.
En aquesta ocasió, anant a solucions més directes i senzilles, ens volem referir a la Regla de
les 5 erres ecològiques: Reduir, Recuperar, Reciclar, Reparar i Reutilitzar, i en concret de la
reutilització, que d’entrada amb poc esforç per part de l’ajuntament dona resultats molt
immediats. Procurar un nou ús a objectes que ja han estat utilitzats redueix l’extracció i
producció de noves matèries primeres i evita el cost energètic i els recursos necessaris per
reciclar aquestes matèries. L'espai d'intercanvi de la deixalleria ajudava a aquesta finalitat i
tanca un dels cercles de la gestió dels residus que justament és l’objectiu de la deixalleria.
A poc a poc es van normalitzant les situacions de la pandèmia, així que creiem que ja que
s’estan aixecant les darreres restriccions imposades pel govern, des d’Arenys de Munt hem
de recuperar aquest espai per tal d’evitar llençar a la brossa objectes que poden reutilitzar-se
i tenir una segona oportunitat en una altra llar.
Per tot això, demanem al govern d’Arenys de Munt, en concret a la regidoria de Medi
Ambient, que recuperi aquest espai com més aviat millor.
I tal vegada poc a poc podríem començar a pensar en fer passos més enllà en aquesta
direcció i planificar tallers de reparació o coordinar-nos i donar suport a partir d’aquest espai
de reutilització a iniciatives ciutadanes d’intercanvi d'objectes en desús que ja existeixen.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7369.0

_____
CVE: 20220-06292-10822-91831

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7547.0
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21. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINS TRÀMITS S’HAN FET RESPECTE DEL
PREC QUE ELS VAN FER AL PLE DE JULIOL DE 2021 PER CREAR UN PUNT VERD I
INSTAL·LAR MINI DEIXALLERIES.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Seguint el fil del prec anterior i amb la intenció de fer propostes que la regidoria de Medi
Ambient aprofiti per avançar en les polítiques ecologistes, recordem que el 8 de juliol de l’any
passat els vam fer un prec per crear un punt verd i instal·lar mini deixalleries. Tan el regidor
de Medi Ambient, com el Sr. Alcalde, ens van valorar positivament la proposta i es van
proposar estudiar-ho.
Sabem que hi ha alguns establiments comercials que tenen un punt per a recollir oli de cuina
usat, però creiem que no és prou. És per aquest motiu, per facilitar la recollida de petits
residus domèstics que els vam proposar crear un punt verd, sigui en establiments comercials
o dins d’algun equipament municipal que resti obert al públic sense haver de fer un esforç
extra, tot adoptant el model de Canet de Mar on tenen un punt verd situat al Mercat
Municipal de recollida de càpsules de cafè (metàl·liques i de plàstic), piles, bombetes, oli de
cuina, aerosols, cartutxos de tinta i altres petites deixalles. I, en cas que puguem, instal·lar
mini deixalleries en punts del poble que siguin llunyans de la deixalleria que tenim al Torrent
d’en Puig.
Els punts verds serveixen per dipositar aquells petits residus que no podem llençar en la
recollida habitual alhora que per les seves dimensions no conviden a desplaçar-se fins la
deixalleria, de manera que segurament sovint acaben al rebuig dels dissabtes. Tenir punts
verds fix en altres lloc més cèntric del poble contribuiria a descongestionar la deixalleria i a
millorar la fracció del rebuig.
Sabem que el nou plec de clàusules de la brossa estableix que es durà a terme un servei mòbil
de deixalleria l’últim dissabte de cada mes (situada a La Font); però desconeixem els detalls
ni si es pretén que d’alguna manera respongui a les necessitats que creiem que sí soluciona
un punt verd fix com el que hem descrit. En qualsevol cas, les millores que s’ofereixin en un
contracte no han de substituir o aturar, en tot cas sumar-se a les polítiques públiques que
afavoreixin encara més el reciclatge.
És per aquest motiu que volem preguntar al govern quins tràmits s’han fet per poder crear un
punt verd i instal·lar més mini deixalleries distribuïdes pel poble. A més, volem aprofitar
l’avinentesa per, si no ho tenen contemplat, demanar que s’inclogui en la propera
modificació de crèdit.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7744.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=7892.0

_____
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22. PREC DEL GRUP CUP PER TENIR EN COMPTE EN EL REBUT DE L’AIGUA LES MASCOTES
CENSADES A CADA LLAR.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Des de la regidoria d’Acció Social ha dut a terme dos campanyes “Xipa’l i censa’l”,
campanyes d’identificació i cens dels gossos i gats a Arenys de Munt. Conèixer els animals de
companyia que viuen al nostre poble no és només per fer complir la llei, ja que és obligatori
tenir els animals censats i xipats, si no que a més és una informació que ens permet pensar
en polítiques adreçades al seu benestar i al benestar de tota la comunitat.
Des de fa poques setmanes, degut a la reforma del codi civil, de la llei hipotecària i de la llei
d’enjudiciament civil, els animals de companyia ja són considerats “éssers vius dotats de
sensibilitat” i per tant deixen de ser considerats “coses” i passen a considerar-se gairebé
membres de la família.
Encara més, sobre el benestar animal fa poc que hem conegut l’avantprojecte de Llei de
Protecció i Drets dels Animals. Aquesta llei encara està en tràmit, però de moment el seu
plantejament ja està suposant un important avenç en la protecció dels animals, especialment
de les mascotes, i conté moltes altres mesures que són un salt qualitatiu per a promoure la
tinença i convivència responsables.
Entre aquestes mesures, estableix que els propietaris de mascotes hauran de mantenir-los
integrats en el nucli familiar, en bon estat de neteja i higiene, fins al punt que els animals
que, per benestar, grandària o altres característiques no puguin conviure en el nucli familiar,
tampoc podran viure en patis o terrasses si no que hauran de disposar d'un allotjament
adequat, protegits del temps i en bones condicions de cura i netedat. El text defineix que és
tinença responsable totes les obligacions i compromisos que han d’assumir las persones que
tinguin cura de l'animal per assegurar el seu benestar, garantir el seus drets i estar en
harmonia amb l'entorn. A més la proposta de llei vol impulsar accions administratives en
matèria de foment de la protecció animal.
No hi ha dubte que l’alimentació, la higiene individual i la neteja de l'espai són fonamentals i
que l’aigua és òbviament també per als animals que conviuen amb nosaltres un bé vital
bàsic.
És per tot això, en la línia de proposar accions administratives de foment de la protecció
animal, de suport a la tinença responsable i per a incentivar el cens de gats i gossos, que
demanem al govern d’Arenys de Munt que inclogui en la factura de l’aigua la informació dels
animals censats en la llar en una proporció justa i adequada al que representa el seu consum
i els seu nou estatus dintre de la llar que els acull.
Afegim que, per tot el que hem exposat i per les experiències que hem consultat d’altres
municipis com Mataró, Cabrils o Premià de Mar, estaria molt bé crear a Arenys de Munt la
regidoria de Benestar Animal.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8193.0

_____
CVE: 20220-06292-10822-91831

Intervenció del Sr. Alcalde dient que ja existeix una regidoria de Benestar Animal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8357.0

Intervenció del Sr. Muns fent incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8383.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8388.0

23. PREC DEL GRUP CUP DEMANAR, UN ALTRE COP, FER UN CONSELL MONOGRÀFIC
SOBRE ELS SECTORS CAN ZARIQUEI I ROALS.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El 17 de desembre de 2020 els vam fer un prec per fer un Consell del Poble monogràfic
informatiu sobre els sectors B3 i B5 de Can Zariquei i Roals. Des de la Candidatura d’Unitat
Popular vam assistir a la mesa de licitació per contractar el servei que ens ha de redactar un
projecte que reformuli el que tenim actualment i així buscar una sortida al problema.
Sempre hem opinat que el poble hauria de ser coneixedor d’aquesta problemàtica perquè
suposa una gran obra d’urbanisme que condiciona polítiques comarcals i municipals. Degut
al prec que els vam presentar, es va comentar ràpidament el tema al Consell d’Urbanisme de
l’11 de febrer de 2021; però nosaltres el que demanem és que es parli en profunditat
d’aquesta qüestió. Creiem necessari que s’expliqui calmadament i amb temps a la ciutadania
la situació que ens vam trobar fruit de decisions passades i el que pot suposar en el futur.
Que es pugui parlar i compartir possibles solucions i que es pugui debatre l’enfocament que
té la solució que planteja el govern.
A més a més, ja ha passat un any des que els vam fer el prec, així que creiem que la situació
pot haver canviat.
És per aquests motius que volem traslladar al govern i a la regidoria d’Urbanisme un prec al
respecte:
 Que es faci un Consell de Poble obert i monogràfic de caràcter informatiu i consultiu
sobre els sectors B3 i B5.
 Que hi puguin intervenir l’alcalde i regidories implicades, els i les tècniques i persones
convidades que siguin coneixedores de la problemàtica perquè l’han viscut com a
càrrecs polítics, tècnics o membres de GUSAM.
 Explicar de manera detallada d’on esdevé la problemàtica, quin desenvolupament hi
ha hagut i com s’encara per mirar de posar-li solució.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8598.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8715.0

_____
CVE: 20220-06292-10822-91831

24. 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/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8772.0

Intervenció del regidor Sr. Muns sobre l’obertura del punt d’intercanvi de la deixalleria i
sobre el punt de l’aigua i les mascotes:
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8805.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí donant resposta al Sr. Muns respecte al punt de la
deixalleria:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8902.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887ce10a44017ed3451db901d6?startAt=8942.0

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