ACTA NÚMERO 5/2020
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores del dia catorze de maig de dos mil vint, es
reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió pública 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. Lluís Campasol i Terrats, 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 MuñozTorrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, a qui els veu pel canal de Youtube de
l’Ajuntament i a qui els escolta per la ràdio d’Arenys de Munt. Explica que es torna a fer un
Ple municipal, en aquest cas un altre Ple telemàtic, atès que encara ens trobem en el context
de l’estat d’alarma i per això no es poden fer els plens presencials. Abans de començar el Ple,
vol fer un reconeixement a la gran tasca dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt que formen
part de la xarxa dels voluntaris i que els estan ajudant a lluitar contra el coronavirus; en nom
seu i de tot el Consistori, també vol fer un reconeixement a totes aquelles persones que
estan al peu del canó, que esteu treballant en els hospitals, en els centres sanitaris i,
especialment, els que treballen a les residències cuidant de la gent gran; també volen donar
un missatge de suport i d’escalf a les famílies que han patit la pèrdua d’un familiar; així com
vol dir a totes aquelles persones que estan passant dificultats, que han perdut la feina, han
sofert un ERTO, ha empresaris i comerços que han hagut de tancar i que ho estan passant
malament, que són aquí per ajudar-los. Finalment, vol recordar que malgrat sembli que la
pandèmia va a la baixa, amb menys casos i menys mortaldat, que s’ha d’estar alerta, que
Arenys de Munt està encara en una fase alta de contagis i que no es pot baixar la guàrdia.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4.0

PART DISPOSITIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 20/04/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació per ordre de
menor a major, des del regidor no adscrit fins a ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=148.0

_____

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=166.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=172.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=177.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=181.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=187.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=189.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL ROM.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=194.0

La regidora delegada de Participació, Sra. Batista, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa especial:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 23/01/2020, va acordar
l’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal, de conformitat amb els articles 22.2. d)
de la LRBLRL i 52.2 d) del TRLMRLC.
Atès que en el període d’informació publica realitzat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, que va finalitzar el 13/03/2020, s’han
presentat 2 al·legacions o suggeriments:
_____

1) Pel senyor F. Xavier Oller i Artigas, en data 10/02/2020, en la qual diu, de forma
resumida:
- Que el ROM està inspirat en el Codi de Bon Govern i el text no distingeix entre
trànsfuga i regidor no adscrit.
- Que l’art. 53, deixa a l’alcalde la possibilitat de convidar al regidor no adscrit a les
comissions informatives, però que això, al no distingir entre no adscrit i trànsfuga,
podria ser un privilegi antidemocràtic pels trànsfugues.
- Que el ROM hauria d’acceptar que els acords del Consell del Poble per majoria o
unanimitat siguin vinculants pel govern.
- Que les persones que assisteixen al Consell del Poble i no formen part d’ell poguessin
assistir amb veu però sense vot.
- Que el ROM hauria de contemplar fer plens extraordinaris als que es convidi a un
representant de cada família a tractar assumptes d’importància per la vila com
alternativa al referèndum i proposa fer les convocatòries dins el butlletí informatiu
municipal.
Sobre aquesta al·legació la secretària va fer l’informe 11/2020 i va ser informada per
la comissió de 5/03/2020
2) Per l’Oficina Antifrau de Catalunya, en data 13/03/2020, en la qual exposa de forma
resumida:
- Que considera positiu el redactat dels articles 10 i 27 sobre la publicitat dels acords
de Ple i només recomana que també es doni publicitat dels esborranys abans de la
seva aprovació en el següent Ple.
- Que considera encertat el redactat de l’art. 35 sobre la publicitat de la Junta de
Govern quan desenvolupi competències delegades del Ple i la publicitat dels acord.
- Que l’art. 50, sobre la Comissió Especial de Comptes no determina si és o no de
caràcter públic.
- Que s’aconsella sobre l’art. 52, que regula les assignacions a grups municipals
s’incorpori un règim més ampli de control i es doni publicitat de les mateixes.
- Que sobre els conflictes d’interessos regulats en els articles 64 a 67, en concret
proposa:
• Regulació detallada del contingut
• Determinació dels obligats a declarar
• Possibilitat d’adequació del registre d’interessos
• Que es determini qui té la funció de supervisió amb més claredat
Així mateix valora positivament el tràmit per incompliment de l’actualització del
registre.

_____

-

Que s’incorpori la previsió de l’art. 75.8 de la Llei reguladora de les bases del règim
local sobre que en els 2 anys següents a finalitzar el mandat als regidors s’apliqui la
Llei 3/15, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alts càrrecs.
- Que en els articles 68 a 70 es doni un redactat acord amb l’article 164 del TRLMRLC
Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de
les corporacions quan:
a)
Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis
de llur responsabilitat.
b)
Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.
c)
Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que
sigui de lliure accés als ciutadans.
- Que, així mateix, quedi expressament regulat el dret dels regidors a obtenir
còpies.
- Que respecte al Títol III, sobre els directius, la regulació es refereixi als articles 13 i 32
bis del Text Refós de l’EBEP, sense fer referència al desenvolupament reglamentari.
- Que a l’art. 10.7 manca un verb
Sobre aquesta al·legació la secretària va fer l’informe 21/2020 i va ser informada per la
comissió de 7/05/2020.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar les següents al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya:
- S’ha de clarificar, a l’art. 50, sobre la Comissió Especial de Comptes, que les seves
sessions no són de caràcter públic.
- S’ha d’incloure la previsió en l’art. 16 de l’art. 75.8 de la Llei reguladora de les bases
del règim local, indicant que en els 2 anys següents a finalitzar el mandat als regidors
s’apliqui la Llei 3/15, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alts càrrecs.
- El contingut dels articles 68 a 70 ha de tenir una redactat d’acord amb l’article 164 del
TRLMRLC que és:
Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de
les corporacions quan:
a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis
de llur responsabilitat.
b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals són membres.

_____

-

c) Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que
sigui de lliure accés als ciutadans.
Que al Títol III, art. 76, sobre el règim del personal directiu s’ha d’eliminar la
referència al desenvolupament reglamentari.
Que a l’art. 10.7 es posi el verb.

Segon.- Desestimar les següents al·legacions presentades pel senyor F. Xavier Oller Artigas
en data 10/02/2020, ja que:
I.- Respecte als regidors no adscrits i la seva diferenciació dels trànsfugues, el Tribunal
Constitucional, en sentència de 21/12/2017, considera que el cessament de la relació d’un
regidor/a amb el seu partit, no necessàriament respon a una defraudació de la voluntat
popular, o una manera de fer que busqui la desestabilització de la dinàmica municipal i, fins i
tot, ha declarat nul el quòrum reforçat que s’exigia per tramitar una moció de censura en
l’art. 197.1 a) de la Llei 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general, ja que segons el
Tribunal es vulnerava el dret de participació política. Amb l’increment del quòrum, el
legislador pretenia “intervenir davant al transfuguisme” i, així, “assegurar la voluntat popular
i l’estabilitat municipal”, evitant que es modifiquin les majories de govern. Però segons
explica el TC, les funcions essencials del dret de participació política “s’atribueixen al seu
titular i en condicions d’igualtat, i no al partit polític o grup en el qual s’integri”. El
“transfuguisme”, conclou el TC “no pot intervenir-se pel legislador amb restriccions al ius in
officium que impacten en l’exercici natural del càrrec públic”. En aquesta línia, l’Ajuntament
tampoc ha volgut fer cap valoració de la figura del regidor no adscrit i ha deixat a la voluntat
de l’alcaldia la possibilitat de convidar-lo o no als òrgans col·legiats, en els qual podrà
participar amb veu, sense vot i sense retribucions.
II.- Que la norma defineix els consells sectorials de participació com a òrgans consultius que
tenen entre les seves funcions assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació en
els temes relacionats amb un àmbit concret i elaborar i elevar propostes al Consell Plenari o
a les diferents àrees municipals; és per això que, en cap cas, es pot acceptar que les seves
resolucions vinculin als òrgans municipals formats per regidors sorgits de les eleccions, ja
que això desvirtuaria el dret de participació política de la Llei 5/85, de 19 de juny, de règim
electoral general.
III.- Que segons els estatuts del Consell del Poble, el Consell té un/a president/a, un/a
vicepresident/a i formen part del mateix, art. 5:
a) Una persona delegada per part de l'Alcalde, amb interès notori en participar en el
Consell de Poble.
b) Dos representants de cada Consell Sectorial i Territorial que no podrà ser membre de
la Corporació, ni formar part de cap formació política al municipi.
_____

c) Un representant de les formacions polítiques al municipi amb representació
municipal.
d) Una persona de cada una de les associacions inscrites al Registre Municipal d'entitats,
escollit per les mateixes entitats mitjançant el procediment que elles mateixes
determinin.
e) Vilatans i vilatanes a títol individual majors de 16 anys, seleccionats a l'atzar entre
aquells que s'hi presentin com a candidats.
f) Un màxim de 10 persones que hagin estat electes al llarg de la democràcia
seleccionades a l'atzar d'entre tots els ex-càrrecs electes que resideixin al municipi.
g) Podran assistir, amb veu però sense vot, qualsevol regidor/a i el personal tècnic
convocat per l'alcalde/essa, així com representants d'altres administracions.
La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar altres regidors/es,
responsables d'entitats i professionals de reconegut prestigi a participar en les sessions
plenàries del Consell, amb veu però sense vot. Els membres del Plenari podran fer arribar
a la Presidència la seva proposta de convidats per aquests siguin convidats en qualitat
d'observadors.
Els regidors i regidores municipals, que no formin part del Plenari, podran assistir en
qualitat d'observadors, amb veu però sense vot.
Per tant, i en base a l’article transcrit, queda prou especificat qui pot assistir al Consell amb
vot i sense vot.
IV.- Que els Plens, en la seva composició, estan formats, exclusivament, per càrrecs electes
(regidors i regidores), presidits per l’alcalde/essa i compten amb l’assistència del secretari,
en aquest òrgan, s’aproven els assumptes que són de la seva competència, qualsevol altra
forma que no s’ajusti a aquesta descripció, no seria un Ple i les seves decisions, no serien
vinculants.
Tercer.- Informar a l’Oficina Antifrau que respecte als suggeriments que realitzen al respecte
el dret a l’obtenció de còpies dels regidors, es basen en el que determina la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 1074/2019, de 18 de desembre, de Secció
Cinquena, i s’ha d’indicar que aquesta encara no és ferm i està en clara contradicció amb els
dictàmens del Consell d’Estat que considera que el règim dels regidors no és el de la Llei de
Transparència, sinó que té el seu propi règim, regulat a la normativa de règim local.
Informar, pel que fa a l’art. 59, tot el règim de dietes proposat està recollit a les Bases del
pressupost municipal, en les quals es van incloure totes les recomanacions de l’Oficina
Antifrau a l’inici del mandat 2019-2023.
I pel que fa a l’art. 66, es considera adequada la regulació del Registre d’interessos, el model
del qual està aprovat pel Ple de l’Ajuntament i recull tots els extrems indicats a l’al·legació,
_____

no obstant s’ha afegit que els directius i els funcionaris que ocupin llocs d’habilitació estatal
per lliure designació hauran de formular la declaració.
Quart.- Aprovar definitivament el text del ROM que forma part de l’expedient i trametre el
mateix a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 30
dies, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent, i publicar-la en el Butlletí
Oficial de la Província, inserir-la en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al DOGC la
referència del BOPB en què s’hagi publicat íntegrament el text. Entrarà en vigor un cop
publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’art.
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.”
Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=211.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=981.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=999.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1061.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1168.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1220.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1276.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1290.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’UN HABITATGE FORA DE SÒL URBÀ A LA
FINCA CAN XICOY.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1295.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el contingut i llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que per resolució 25/19, de data 6/02/19, es va sotmetre a informació pública el
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per la construcció d’un habitatge
vinculat a l’activitat ramadera, a la parcel.la cadastral 19, del Polígon 6 d’Arenys de Munt,
zona C1 i es van demanar els informes sectorials.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 11/07/2019 va realitzar l’aprovació prèvia de
l’expedient i el va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Atès que aquesta va emetre informe i va acordar suspendre l’aprovació en sessió de 6 de
novembre del 2019, fins el compliment a les prescripcions següents:
1.
Cal aportar un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació que avali la necessitat de l’habitatge.
2.
Cal estudiar la possibilitat de situar l’habitatge en un lloc menys prominent en
el paisatge i, preferiblement, en rehabilitació d’edificació ja existent en la finca.
3.
En cas que quedi degudament justificada la necessitat de situar l’habitatge en
l’emplaçament ara previst, caldria esmenar el projecte d’acord amb les condicions
següents:
a. Mantenir la topografia actual del terreny, suavitzant, en tot cas, el pendent
dels talussos existents per tal de realitzar-ne la revegetació, la qual s’hauria de
realitzar amb vegetació autòctona del Maresme, defugint les solucions de
jardineria urbana.
b. Mantenir l’accés rodat a l’habitatge actualment existent, amb l’objectiu de
reduir la necessitat de nous moviments de terres.

_____

c. Preveure la situació de la totalitat de les peces de l’habitatge en planta baixa i
situar l’edifici més proper al talús del costat oest de l’esplanació, amb una
volumetria més ben integrada en la topografia del lloc, amb l’objectiu de reduir la
visibilitat de l’edifici.
Atès que s’ha presentat de nou el Projecte en sòl no urbanitzable, a la parcel.la cadastral 19,
del Polígon 6 d’Arenys de Munt per la construcció d’un habitatges a la finca de Can Xicoy,
registre 1220/2020, per la seva aprovació donant compliment a l’acord de la CTUAMB i
també s’aporta l’informe Direcció General de Desenvolupament Rural, en el qual s’informa
favorablement el projecte condicionat al manteniment de l’activitat agrícola i ramadera.
Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 9/04/2020.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar prèviament l’expedient i tramitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona la nova documentació del projecte en sòl no urbanitzable per la construcció d’un
habitatge vinculat a l’activitat ramadera, a la parcel.la cadastral 19, del Polígon 6 d’Arenys de
Munt, zona C1, demanat per la senyora Elena Espiell Rossell, per tal que realitzi la seva
aprovació definitiva, si s’escau, en base a l’art. 48.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010.
Segon.- Notificar aquest acords als interessats.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1313.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1447.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1471.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1530.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1604.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom d’ERC diu que votaran a favor.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1686.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1693.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTIVITATS D’ESTIU EN REGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1696.0

La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i llegeix la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament (en endavant l’Ordenança), que
fou aprovada definitivament per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, i el text
definitiu de la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 14
d’abril de 2016.
Vistes les bases generals d’ajuts socials a atorgar per l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
aprovades pel Ple de data 15 de març de 2018 i publicades al BOPB de 16 de maig de 2018.
_____

Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 19/4/2018, va acordar
inicialment l’aprovació de les bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts per a
activitats d’estiu, i atès que dins el termini d’informació pública no es van presentar
al·legacions, motiu pel qual les bases van quedar aprovades definitivament i publicades al
BOPB de data 7/6/18 el seu text íntegre.
Vist que es considera necessari modificar alguns aspectes d’aquestes bases. Concretament
en els articles 2, 3, 4 i 10, per tal que les mateixes puguin arribar a un ventall més ampli de
famílies.
Vist que la competència per modificar bases de subvencions correspon al Ple de
l’Ajuntament.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques que regulen
l’atorgament d’ajuts d’activitats d’estiu, en règim de concurrència competitiva segons el
següent detall:
-Modificar l’art. 2 amb el següent contingut:
On deia:
Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries
Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades
temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el
requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d’entendre referit al beneficiari i
al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.
“b) La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda disponible igual o
inferior a:”
Membres de la unitat
Llindar d’ingressos
1
1 * IRSC any en curs
2
1,5 * IRSC any en curs
3
1,9 * IRSC any en curs
4
2,3 * IRSC any en curs
_____

5 o més membres

Factor d'ajust de 0'3 * IRSC per a cada
nou membre.

Ha de dir:
Article 2. Requisits dels beneficiaris/àries
Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades
temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment,
el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s'haurà d’entendre referit al
beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia
exclusiva.
En el casos de guarda i custòdia compartida, qualsevol dels dos progenitors del/la beneficiari
o beneficiaria podrà presentar la sol·licitud, essent que caldrà acreditar documentalment
que el/la menor es troba inscrit al Padró municipal d’habitants amb alguns dels dos
progenitors, que pot ser diferent al sol·licitant, sempre que també ho estigui aquest últim al
padró municipal.
En aquells supòsits que el procediment de separació, divorci o procediment verbal de guarda
i custòdia es trobi en tràmit, i no existeixi resolució judicial, caldrà acreditar
documentalment la presentació i/o admissió de l’escrit de demanda judicial així com constar
almenys el/la menor inscrit al Padró Municipal d’habitants amb el/la progenitor/a sol·licitant
o aquell que n’ostenti de fet la seva guarda provisionalment.
Podran acollir-se a aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:
a) L'infant i/o l’adolescent i tots els membres de la unitat familiar o tutors legals, han de
figurar en el Padró municipal d’habitants d’Arenys de Munt, amb una antiguitat mínima de
sis mesos.
b) La unitat familiar de la persona sol·licitant ha de tenir una renda disponible igual o inferior
a:
Membres de la unitat
Llindar d’ingressos
2
2,15 * IRSC any en curs
3
2,75 * IRSC any en curs
4
3,25 * IRSC any en curs
5
3,75 * IRSC any en curs
_____

6
7
8

4,15 *IRSC any en curs
4,55*IRSC any en curs
4,95 * IRSC any en curs
Factor d'ajust de 0'4 * IRSC per a cada
nou membre.

La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels quals es
podran deduir les despeses de lloguer o la quota d'hipoteca de l'habitatge habitual, amb un
límit màxim que es determinarà en la convocatòria corresponent.
Es consideraran membres computables de la unitat familiar: el pare i la mare o, si s'escau, el
tutor o tutora legal; el/la menor beneficiari/a; els/les germans/es solters/es menors de 25
anys que convisquin al domicili familiar, o els de més edat quan tinguin certificat de
disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
També són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual estigui
unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués.
En cas d'acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos
personals de que disposi la dona víctima d'aquesta violència.
La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les presents bases.
c) No tenir deutes amb l'Ajuntament i estar al corrent de les obligacions tributàries, així com
de la Seguretat Social.
-

Modificar l’art. 3 amb el següent contingut:
Article 3. Quantia dels ajuts
On deia:
“La concessió de l’ajut per a activitats d’estiu serà, com a màxim, per a una sola
activitat per infant o adolescent i amb una durada màxima d'un mes. La quantia
màxima del mateix es determinarà en la convocatòria corresponent”
Ha de dir:
“La concessió de l’ajut per a activitats d’estiu serà, com a màxim, per a dues activitats
per infant o adolescent i amb una durada màxima de tres mesos. La quantia màxima
del mateix es determinarà en la convocatòria corresponent.”

_____

-Modificar l’art. 4 amb el següent contingut:
Article 4. Documentació a aportar
On deia:
“4.1. Inscripció/matrícula de l’activitat objecte de l’ajut.”
Ha de dir:
“4.1. Inscripció/matrícula de l’activitat objecte de l’ajut i còpia dels documents
acreditatius d’abonament del servei objecte de l’ajut.”
-Incloure a l’art. 9 el següent contingut:
Article 9. Criteris per a l’assignació dels ajuts
“e)Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació
d’atur, un membre en situació d’atur de llarga durada): 10 punts”
-

Modificar l’art. 10 amb el següent contingut:

Article 10. Termini de resolució i de notificació
On deia:
“El termini màxim per a la resolució serà d’un mes des de la presentació de la
sol·licitud ......”
Ha de dir:
“El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos a comptar des de l’endemà de
l’últim dia de presentació de les sol·licituds........”
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les Bases
s’entendran definitivament aprovades.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1717.0

_____

El Sr. Alcalde fa un matís, dient que la subvenció serà de 6.000 euros i demana si hi ha
intervencions.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1810.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1828.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1881.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=1960.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2232.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2374.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2445.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA CRISI SOCIAL I
ECONÒMICA ACTUAL
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2461.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:

_____

“La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’emergència
està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de
persones.
Davant d’aquesta situació cal destinar recursos públics per tal de garantir les necessitats
bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament energètic,
escolarització, treball, etc.)
Moltes d’aquestes demandes s’han de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes a la ciutadania i les úniques capaces de detectar amb més
facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i
econòmica generada i agreujada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les
demandes bàsiques de la població.
L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que
seguirà agreujant-se.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de
qualsevol despesa social.
Les tres regles fiscals imposades: l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la regla
de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments tinguin
recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació
d’emergència social.
És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense les
competències que ens mereixem.
_____

Per tot això el grup municipal de la CUP d’Arenys de Munt proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Demanar la modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola, en tot allò que
afecta l’administració local, per tal de deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de
les necessitats de la població.
Segon.- Com a conseqüència del punt anterior, reclamar la derogació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgánica 27/2013),
per permetre als ajuntaments mobilitzar tot el romanent de tresoreria per destinar-lo a
mesures socials -actualment només es pot destinar tot el romanent municipal a inversió o
liquidar deute, amb només un 20% disponible ara per a despeses socials- i superar la
retallada competencial que va significar aquesta llei.
La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part
dels ajuntaments, de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica, igualtat,
etc.
Tercer.- Reclamar la derogació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica 2/2012)
per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el superàvit
en polítiques socials.
Quart.- Exigir al govern de l’Estat i de la Generalitat que es transfereixin els recursos
econòmics adients als municipis, per tal que els ajuntaments tinguem liquiditat suficient
per fer front a les nostres inversions en les polítiques socials i econòmiques que hem
d’assumir per revertir la crisi social i econòmica.
Cinquè.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i
comunicar-los al govern de l’Estat espanyol, al Congreso de los Diputados de l’Estat
espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals
del Maresme.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2477.0

_____

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2745.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=2812.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3173.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3362.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant al regidor Sr. Muns que ha de fer un aclariment al grup
PSC i donant pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3424.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3435.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3549.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3593.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que s’entén que s’aprova la moció per unanimitat i donant
pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3659.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3670.0

Intervenció del Sr. Alcalde preguntant si, per al·lusions, el regidor Sr. Campasol vol dir alguna
cosa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3697.0

_____

Intervenció del Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3701.0

Intervenció del Sr. Alcalde aclarint una qüestió tècnica i recordant el resultat de la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3707.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
6. INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT PRIMER TRIMESTRE 2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Tresoreria municipal en data 1 d’abril de 2020:
“De conformitat amb el que estableix l'article 4 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, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que

_____

inclou el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'informe trimestral contemplarà la següent informació:
a)
b)
c)
d)

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de
l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de
CATALUNYA que té atribuïda la tutela financera de l'Entitat Local.
QUART. Legislació aplicable
- 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.
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, aquest Tresorer emet el següent,
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la
qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
a.
b.
_____

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.

c.
d.

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

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre: PRIMER
Períodes de PMP inclosos1

PMP (dies)

PRIMER trimestre any 2020

24,99

a) Pagaments Realitzats en el Període
Pagaments realitzats en
el trimestre

Despeses
en
Béns
Corrents i Serveis
20.Arrendaments i
Cànons
21.- Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments
i Uns altres
23.Indemnitzacions
per raó del servei
24.- Despeses de
Publicacions

_____

Període
mitjà
pagament
(PMP)
(dies)
25,48

297

347.214,74

1

26,30

11

4.420,38

0

24,26

71

64.026,72

1

25,76

215

278.767,64

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Dins període legal pagament
Nombre
pagaments

Fora període legal pagament

Import total

Nombre
pagaments

Import total
958,36

958,36

26.Treballs
realitzats
per
Institucions s. f.
de lucre
Inversions reals
Altres
Pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pagaments
Realitzats
Pendents d'aplicar a
Pressupost
Total pagaments
realitzats en el trimestre

0,00

0

0

26,84
0,00

6
0

0,00

0

25,51

303

7.549,70

0
0
0

354.764,44

1

958,36

b) Interessos de demora Pagats en el Període:
Interessos de demora

Interessos de demora pagats en el
període
Nombre
pagaments

Despeses Corrents en Béns i
Serveis
Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments Realitzats Pendents
d'aplicar a Pressupost
Total interessos de demora
pagats

Import total interessos

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:
Factures o Documents
Justificatius Pendents de
Pagament al final del
Període
Despeses
en
Corrents i Serveis
_____

Béns

Període
mitjà
pagament
Pendent
(PMPP)
(dies)
20,96

Dins període legal pagament
al final del Període
Nombre
pagaments
72

Fora període legal pagament al
final del Període

Import total

144.019,15

Nombre
pagaments
5

Import total

4.484,90

20.Arrendaments i
Cànons
21.- Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments
i Uns altres
23.Indemnitzacions
per raó del servei
24.- Despeses de
Publicacions
26.Treballs
realitzats
per
Institucions s. f.
de lucre
Inversions reals
Altres
Pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pagaments
Realitzats
Pendents d'aplicar a
Pressupost
Total operacions
pendents de pagament a
final del trimestre

22,86

2

722,68

0

16,29

29

48.434,69

1

462,83

23,25

41

94.861,78

4

4.022,07

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

58,06

60

8.075,15

199

133.608,95

43,18

132

232.094,30

204

138.093,85

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=3918.0

7. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4024.0

“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 73 a la 145, ambdues incloses,
des del 9/03/2020 al 10/05/2020:

_____

-

Resolucions en matèria d’economia: 17
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 8
Resolucions en matèria de personal: 26
Resolucions en matèria de contractació: 13
Resolucions en matèria mesures coronavirus: 7
Resolució d’adhesió Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus
Resolució per la creació del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/03/2020 al 10/05/2020, en matèria
de:
-

Seguretat: 2
Ocupació d’espais: 1
Acció Social: 1
Obres menors: 1
Salut Pública: 2
Contractes menors: 21”

Per urgència, acordada per unanimitat en Junta de Portaveus, es proposa que el Ple inclogui
a l’ordre del dia el punt següent:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2020.
Intervenció del Sr. Alcalde explicant la urgència d’incloure aquesta proposta d’acord a l’ordre
del dia i donant el seu agraïment a totes les forces polítiques del Consistori pel seu sentit de
responsabilitat i perquè estan ajudant, en allò que està a les seves mans, en aquest context
de dificultat, per l’estat d’alarma i pel coronavirus.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4092.0

A continuació, el Sr. Alcalde exposant breument el contingut del punt i llegeix la part
dispositiva de la següent proposta:

_____

“Vista l’existència de despeses que es consideren urgents i inajornables per garantir el bon
funcionament dels serveis de l’Ajuntament, les quals es poden finançar amb la baixa de
crèdits en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de crèdit sobrant.
Vist que el passat 16 de març es va decretar l’estat d’alerta a tot el país degut a la pandèmia
del COViD-19.
Vist que s’ha hagut de fer front a diferents despeses de compra de material sanitari per a
protegir als treballadors que estan considerats com a serveis essencials i necessiten
protecció per tal de realitzar les seves tasques amb normalitat.
Vist que la Regidoria de Joventut ha acordat atorgar subvencions a la població per tal de
poder reduir l’impacte que ha ocasionat aquesta pandèmia a les persones més vulnerables
per fer front a les activitats d’estiu.
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les
necessitats detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no
estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del
pressupost municipal.
Per tot l’exposat, previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 03/2020, per un import total de 34.924,56
euros, següent:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS

BAIXA CRÈDITS

210

231

22706

TREBALLS PROJECTE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

4.037,90 €

210

150

22706

CONTRACTACIÓ ASSESSORAMENT I TREBALLS
TÈCNICS

4.037,90 €

920

926

21600

SERVEI DE VIDEOACTES

711,29 €

620

164

21000

MANTENIMENT CEMENTIRI

2.961,29 €

920

920

21600

MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS

2.250,00 €

120

920

62500

MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

5.240,47 €

120

920

22000

MATERIAL OFICINA DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS

1.295,87 €

610

342

63200

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

3.944,60 €

12.239,66 €

_____

12.239,66 €

SUPLEMENT DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS

620

311

BAIXA CRÈDITS

22106

MATERIAL SANITARI- EPI'S

4.866,98 €

710

929

50000

FONS DE CONTINGÈNCIA DE LA LLEI ORGÀNICA
2/2012

4.866,98 €

4.866,98 €
4.866,98 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS

410

231

BAIXA CRÈDITS

48000

SUBVENCIONS PER ACTIVITATS D'ESTIU

6.000,00 €

620

164

21000

3.475,00 €

47900

MANTENIMENT CEMENTIRI
PROTOCOL RELACIONS CULTURALS
INTERNACIONALS
MANTENIMENT PARC I JARDINS I PODA
ARBRAT
MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I
CAMINS
APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA
PISCINA MUNICIPAL

820

334

22601

4.774,38 €

320

171

21000

2.445,76 €

320

171

22700

2.969,64 €

610

337

610

342

63200

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

1.969,64 €

2.525,00 €

320

1621

62200

320

170

46200

CONSTRUCCIÓ TANCATS ZONES DEIXALLERIA I
RESIDUS
APORTACIÓ AJUNTAMENT VALLGORGUINA FRANJA PERIMETRAL

610

342

22110

PRODUCTES NETEJA I LAVABO ESPORTS

865,96 €

610

342

63200

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

865,96 €

762,18 €

610

342

63200

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

762,18 €

610

342

22799

CONTRACTACIO EMPRESES COMUNICACIO ESPORTS

610

342

62500

MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2020

17.817,92 €

€

34.924,56

4.774,38 €
2.445,76 €
1.000,00 €

17.817,92 €

34.924,56 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4144.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4477.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4489.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4666.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4823.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4953.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula al regidor de Medi ambient, Sr. Maimí, atès que
alguns aclariments que s’han demanat són del tema de la brossa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4958.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=4970.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5179.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PRECS I PREGUNTES
Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a l’apartat de Precs i Preguntes i explicant que n’hi ha
molts, atès que van quedar pendents d’altres plens per les circumstàncies especials que hem
hagut de viure i dient que s’ha acordat en Junta de Portaveus fer una resposta resumida de
cada un d’ells i, en paral·lel, donar-los una resposta més àmplia per escrit.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5198.0

8. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ESTAT DE LES PETICIONS D’AJUTS EN RELACIÓ AL
TEMPORAL SUCCEÏT LA NIT DEL PASSAT 22-23 D’OCTUBRE DE 2019.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
_____

“El passat octubre de 2019, Arenys de Munt i la comarca va patir un temporal de riuades
degudes a una DANA, que en el cas del nostre municipi va causar una víctima mortal.
Atès el temps transcorregut des d’aquest temporal sense que existeixi informació sobre
l’estat de les ajudes sol·licitades al Govern de l’Estat i de la Generalitat, ni de les actuacions
dutes a terme a la via pública, així com aquells danys reparats a particulars o el servei
atorgat a aquests per a la seva resolució pel que fa als danys consorciables.
Que preguntem:
- En quin estat es troben les sol·licituds d’ajudes realitzades al Govern de l’Estat i al de
la Generalitat?
- Quines accions de reparació s’han dut a terme a la via pública? I quines en resten per
fer?
- Quines accions de reparació s’han dut a terme a particulars? O quines han estat
consorciables?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5266.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta resumida a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5314.0

9. PREC DEL GRUP CUP PER INCLOURE CRITERIS MEDIAMBIENTALS I D’IGUALTAT ENTRE
ELS CRITERIS QUALITATIUS PER ADJUDICAR L’OBRA DE COBRIMENT DEL TRAM FINAL
DE LA RIERA.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El 9 de novembre de 2017 es va publicar al BOE la nova Llei 9/2017 de contractes del sector
públic (LCSP) i que va entrar en vigor el 2018. Aquesta llei i el seu desenvolupament té
l’objectiu d’aconseguir que s’utilitzi la contractació pública com instrument per implementar
les polítiques tant europees com nacionals en matèria social, mediambiental, d’innovació i de
desenvolupament. Malgrat que l’article 145 de la LCSP considera que l’adjudicació dels
contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor
relació qualitat-preu, també es poden incloure aspectes mediambientals com a criteri
qualitatiu en l’adjudicació i que poden venir establerts per l’òrgan de contractació (en aquest
cas el consistori d’Arenys de Munt). Aquests criteris poden referir-se entre altres, a la
reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, l’ús de mesures d’estalvi i eficiència
energètica i a la utilització d’energia procedents de fonts renovables durant l’execució del
contracte i al manteniment o millora dels recursos naturals que es puguin veure afectats per
l’execució del contracte.

_____

De la mateixa manera, hi ha diverses directives Europees sobre la igualtat homes i dones, des
de la més antiga al propi tractat fundacional de la Comunitat Econòmica Europea el 1957 on
l’article 157 recollia ja el principi de remuneració equivalent entre homes i dones per una
mateixa feina. D’ençà aquest principi, ha estat adoptat per diferent directives que
explícitament prohibeixen la discriminació per sexes a múltiple nivells com la “Directive on
equal pay for men and women (75/117/EEC), the Directive on equal treatment of men and
women in employment (76/207/EEC, amended by Directive 2002/73/EC and now repealed by
Recast Directive 2006/54/EC), the Directive on equal treatment of men and women in
statutory schemes of social security (79/7/EEC), the Directive on equal treatment of men and
women in occupational social security schemes (86/378/EEC, amended by Directive 96/97/EC
and now repealed by Recast Directive 2006/54/EC), etc...”. Malgrat totes les directives,
informes recents continuen indicant diferències salarials entre homes i dones totalment
injustificables (poden arribar a ser superiors al 25%). La llei obliga a declarar els salaris dels
seus treballadors per tal de poder detectar aquestes diferències, però no totes les empreses
ho fan per tal de no haver de justificar aquetes diferències (justificació obligada si la
diferència és superior a un percentatge determinat).
Els criteris mediambientals i d’igualtat de gènere continuen sent consideracions secundàries
en molts aspectes de la vida política, on les decisions es continuen prenent sense tenir
aquests dos aspectes en compte, com per exemple en l’adjudicació d’obres públiques.
Recentment, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha acceptat incorporar incloure criteris
mediambientals i d’igualtat en totes les seves actuacions (tal i com quedarà recollit en el
PAM de recent publicació).
Per aquesta raó, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
prega al govern el següent:
Que l’ajuntament inclogui criteris mediambientals, com eficiència energètica, ús d’aigua i
gasos contaminants (entre d’altes que es poden estudiar) i d’igualtat (que les empreses
paguin sous justos als seus treballadors i sense diferències segons el gènere) entre els criteris
qualitatius per adjudicar l’obra de cobriment del tram final de la riera.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5707.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme i d’Igualtat de Gènere, Sra. Gros, donant
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=5972.0

_____

10. PREC DEL GRUP CUP SOBRE LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES
POLÍTIQUES D’HABITATGE
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El passat mes de juliol la CUP va presentar al Ple d’Arenys de Munt una moció sobre el dret
a l’habitatge que va ser aprovada. Entre altres acords, el punt segon disposava iniciar la fase
de diagnosi del Pla Local d’Habitatge d’Arenys de Munt per a ser presentat abans de juliol de
2020, que prioritzés:
L’evolució de les condicions demogràfiques i econòmiques, prestant especial atenció a la
població jove i jubilada.
L’estat de conservació dels edificis, situacions d’infrahabitatge i sobreocupació.
Evolució dels preus de mercat de l’habitatge, i la població exclosa segons el nivell de renta.
Usos dels habitatges, tot detectant disfuncions en el parc i realitzant un inventari de pisos
buits (públics i privats), per a conèixer la disponibilitat real d’habitatge al nostre municipi.
Partint de la manca d’informació sobre el problema, especialment qualitativa, i de la
necessitat de disposar de dades en profunditat d’un fenomen polièdric.
Una primera qüestió a destacar és l’absència de dades desagregades per gènere que ens
aportin la informació necessària; les principals webs d’estadística tenen poques dades
desagregades i les que es publiquen sovint amaguen o invisibilitzen el procés existent de
feminització de la pobresa ja que parteixen de la llar com a unitat d’anàlisi i no responen a
noves situacions o configuracions familiars que tinguin en compte l’autonomia de les dones.
Cal estudiar les diferents necessitats en l’accés a l’habitatge segons gènere. Això implica
recolzar-se en col·lectius que coneixen la problemàtica per a elaborar polítiques públiques
que s’ajustin a la realitat i incorporar la perspectiva de gènere en tot el procés i no en tant
que mesura de priorització o discriminació positiva -ara per ara necessària, no obstant.
Ens sembla evident que és necessari començar per analitzar la situació actual en matèria
d’accés a l’habitatge i a l’energia des d’una mirada feminista incloent una perspectiva de
gènere transversal i en base a aquest punt de partida, avaluar els avenços i els retrocessos.
És per aquests motius expressats que demanem al govern d’Arenys de Munt i en especial a
les regidories d’Habitatge i Igualtat:
Realitzar una anàlisi acurada de la situació habitacional i en pobresa energètica de les dones,
famílies monoparentals i famílies amb infants amb dades desagregades des de la concepció
de l’anàlisi per incorporar la perspectiva de gènere en l’estudi de les causes i conseqüències
de la inseguretat residencial i l’accés al subministraments i així poder generar polítiques
públiques que responguin a la realitat de tota la població sense discriminació per sexe, origen
o situació econòmica.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6022.0

_____

Intervenció de la regidora delegada d’Habitatge i d’Igualtat de Gènere, Sra. Gros, donant
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6199.0

11. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINA ESTRATÈGIA HI HA PER FOMENTAR LES
MATRICULACIONS ALS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat
humana i un bé públic. Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són
coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions.
Garantir que l'educació arriba a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari
públic que arribi a totes les poblacions i barris de forma suficient. La participació i
reivindicació d'aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tothom
pugui trobar les seves oportunitats de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres
malgrat els conflictes.
Un dels elements que enguany ens preocupa és l´ampliació de les escletxes socials entre
escoles. La segregació escolar va cada dia en augment i és un fet al qual li hem de posar fre.
L’única manera de superar-la és la supressió de les escoles selectives que el 2018 amb el 155
van renovar els concerts educatius, fent que hi hagi un servei públic per a tothom, i aplicant
polítiques de redistribució de l'alumnat i de compensació en els centres estigmatitzats. Això
ho aconseguirem fent una aposta clara i massiva per la xarxa pública, que és aquella que
acull tot l'alumnat, i per tant és molt més diversa, rica i plural, i fomenta la cohesió social i
l'equitat.
Per altra banda, les possibilitats d'intervenció i participació de mares i pares és molt més
elevada que en altres tipus d'escoles. També el tipus de relació entre famílies i professionals, i
dins els mateixos centres educatius les relacions són més horitzontals i democràtiques en els
centres públics. És important que l’educació sigui contemplada i compartida per tota la
comunitat educativa. Totes en som responsables.
Aquests són els motius de caire personal i social que manifesten la convicció clara i unívoca
de defensa de la xarxa pública com a única xarxa educativa. La construcció de la futura
República catalana cal que es fonamenti en una escola pública, coeducadora, gratuïta,
popular, inclusiva i de qualitat.
És per aquests arguments exposats que volem preguntar al govern quines accions tàctiques
s’han dut i es duran a terme per fomentar que els infants i joves es matriculin a les escoles i
_____

institut del municipi i quina estratègia a llarg termini hi ha per impulsar l’educació pública
municipal que elimini la competició entre centres educatius del municipi.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6298.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6470.0

12. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER CONÈIXER LA SITUACIÓ ACTUAL D'ALGUNES
ENTITATS DEL POBLE AMB RELACIÓ A LA SEVA UBICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
LES SEVES ACTIVITATS.
La regidora Sra. Moré diu que aquesta pregunta i les següents les van formular prepandèmia i que és possible que ja no tinguin la mateixa importància, de totes maneres les
formularan. A continuació llegeix la pregunta següent:
“Ens ha arribat que algunes de les entitats del poble es troben en una situació de desempara
en relació al canvi d'ubicació per desenvolupar les seves activitats. Arran del tancament de
l'edifici, on actualment s'hi construeix el centre cívic, algunes entitats que estaven allà
ubicades han estat traslladades en altres llocs, però sembla que no totes les entitats poden
desenvolupar les seves activitats per la mancança de recursos que se'ls hi ha proporcionat,
creant mal estar i possiblement desgana a la continuïtat de l'activitat, tot i que segurament
allà on es trobaven ubicades anteriorment tampoc era un lloc on desbordessin els recursos.
Creiem que probablement des de l'Ajuntament no es va tenir la previsió de les reubicacions
de les entitats i es varen buscar solucions ràpides i poc efectives.
Per aquest motiu, voldríem saber si des de l'Ajuntament s'està estudiant aquesta qüestió i si
està previst posar-hi solució? O bé, si ja tenen la solució, voldríem saber quin és el resultat?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6631.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6738.0

13. PREC DEL GRUP JUNTS PER TAL QUE LES PERSONES CELÍAQUES O INTOLERANTS AL
GLUTEN NO ES SENTIN EXCLOSES EN ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:

_____

“Fa gairebé 4 anys, el grup municipal de la CUP va presentar una moció per donar suport a
les persones celíaques.
Aquesta va ser aprovada per unanimitat.
En resposta a aquesta moció, l’exregidora Sra. de la Iglesia, en nom d’ERC, es va
comprometre a què en aquells esdeveniments on hi hagi menjar, els afectats per aquesta
malaltia puguin tenir una opció per ells.
Doncs bé, 4 anys després, aquest tema segueix bastant igual, en molt poques ocasions els
celíacs saben si tindran plat i si el tenen no poden menjar amb la tranquil·litat de si els hi farà
mal o no aquell àpat. Sempre han d’anar preguntant per assegurar-se de no patir una
contaminació. Un exemple el tenim en la xocolatada que s’ofereix en la festa del carnaval
infantil, l’any passat sí que era apte per celíacs, però aquest any s’ha canviat d’empresa i no
s’ha tingut en compte.
Cal que ens posem les piles amb aquests temes perquè el col·lectiu celíac malauradament va
en augment.
Des de Junts per Arenys de Munt demanen que es tingui en compte el tema sense gluten en
tots aquells actes que s’ofereixi menjar, com a la Festa Major, Nit Jove, etc. Que estigui ben
senyalitzat i que les traces estiguin ben controlades ja que aquestes posen en risc la salut dels
celíacs.
Tothom té dret a consumir i a gaudir, i si es fa bé es pot fer extensiu al creixent món dels
celíacs i d’aquesta manera es pot aconseguir més afluència als actes.
Esperem que aquest compromís de fa la vora de 4 any, es porti a terme i no quedi a un calaix
com la majoria de mocions que es presenten i s’aproven.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6838.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=6939.0

En aquest punt, hi ha un canvi en l’ordre de les preguntes, i el Sr. Alcalde, per error, dona
pas, en lloc del prec 14, al prec 15.
15.- PREC DEL GRUP JUNTS PER AGILITZAR AL MÀXIM EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA
ROTONDA D’ENTRADA AL POBLE I MILLORAR LA CIRCULACIÓ.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:

_____

“Tots sabem que el ritme de l’Administració és molt lent. Justament el 3 de març passat,
veiem a l’informatiu de l’Ajuntament que la Generalitat ha començat la licitació per dissenyar
les dues rotondes entre els dos Arenys al nus de l’autopista.
Recordem que el juny de 2018 s’anunciava que s’esperava licitar aquest projecte el 2018 i
iniciar les obres el 2019. Bé, anem dos anys tard.
Cada cop més, veiem que l’entrada i sortida del municipi a hores puntes, hi ha unes
retencions importants i per això es fa tant necessària la rotonda de l’entrada del poble. En
aquest cas, s’hi veuran implicades diverses administracions, com Carreteres, l’ACA i
l’Ajuntament, per tant cal treballar des de ja mateix en cercar la solució d’aquest problema.
Aquesta rotonda milloraria l’entrada i sortida del municipi alhora que facilitaria la
comunicació amb la zona industrial. Està clar que són obres costoses, però cal posar fil a
l’agulla i per tant fem el prec per tenir el projecte el més aviat possible per tal de prioritzarne l’execució.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7010.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7085.0

14.- PREC DEL GRUP JUNTS PER PODER DISPOSAR DE L’ESPAI EXTERIOR DE L’ESCOLA SANT
MARTÍ FORA D’HORES LECTIVES.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“Moltes vegades ens queixem que la mainada juga a la plaça de l’Església amb tot allò que
les senyals prohibeixen, jugar a pilota o anar amb bicicleta. Doncs bé, potser és que a
vegades no tenen on poder jugar. La pista municipal a vegades és insuficient per tots els nens
que hi volen jugar.
Així doncs, pensem que aprofitar l’espai exterior de l’escola Sant Martí, com el camp de
futbol de sorra, o la pista de bàsquet asfaltada i fins i tot amb la possibilitat de deixar oberta
la tanca que separa l’espai amb la pista municipal, podria ser una bona opció per tal de
poder gaudir d’un espai segur per a la mainada, amb unes dimensions molt bones per donar
cobertura a totes les necessitats .
Està clar que, a l’escola Sant Martí, s’hi haurien de prendre algunes mesures, com per
exemple protegir les finestres que donen al camp de futbol per tal d’evitar possibles
trencadisses de vidres. O fins i tot, estudiar la possibilitat de posar càmeres de
videovigilància. Evidentment, posar uns horaris d’obertura i sense cap mena de dubte

_____

prohibir-hi fumar o beure begudes alcohòliques, sempre preservant el lloc com el que és, el
pati de l’escola durant les hores lectives.
Així doncs, fem aquest prec per tal de fer una endreça de l’espai exterior i millorar el gaudi de
la nostra població. En aquest cas, parlem de l’Escola Sant Martí, però en cap cas volem
tancar la possibilitat de fer el mateix en la resta d’escoles si es considera adient.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7166.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7319.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7434.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7540.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7556.0

16.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE PER QUÈ FA DOS ANYS QUE NO FUNCIONA EL
PROJECTE RIERA I SI PENSEN REACTIVAR-LO.
La regidora Sra. Castillo fa un incís sobre la idoneïtat de la pregunta i a continuació la
formula:
“Amb data 12 de gener de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al projecte Riera d’atenció educativa a
la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’Institut Domènech
Perramon.
Aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics que van des del
2008/09 fins el curs 2015-2016.
Tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Arenys de Munt van valorar
positivament en cada curs el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora
de donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic,
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
No entenem doncs el perquè de què no s’estigui realitzant hores d’ara.
_____

Per això preguntem:
Per què s’ha deixat de fer? I si pensen reactivar-ho.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7607.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7705.0

17.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUIN PROJECTE HAN PRESENTAT A LA FUNDACIÓ LA
CAIXA PER TAL DE REBRE SUPORT ECONÒMIC.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Habitualment i any rere any, Benestar social presentava un projecte a la Fundació la Caixa i
sempre rebia un suport econòmic ja que sempre estava considerat el projecte com un
benefici social per certs col·lectius d’Arenys de Munt.
La Fundació impulsa projectes d’interès social i socioassistencial, i és sensible a les
necessitats socials i convergeix amb l’administració local en pro dels vilatans.
Per això van rebre suport pel DISAM per exemple, per habitatge Social, pel projecte Radars,
per ajuts psicològics, i d’altres.
Volem preguntar:
Quin suport han rebut en el 2019 i per quin projecte?
I quin projecte han presentat aquest any 2020 i si ja tenen el suport.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7849.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7916.0

18.- PREC DEL GRUP PSC PER A L’ESTABLIMENT D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL CCM PER REBRE SUPORT I ASESSORAMENT PER PART DEL SAI LGTBI I LA
CREACIÓ D’UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN CASOS DE DISCRIMINACIÓ I/O
VIOLÈNCIA EN LGTBI FÒBIES.
La regidora Sra. Muñoz, diu que ara la prioritat és un altre, però també la població té dret a
conèixer d’aquestes qüestions i formula el prec següent:
“El passat 27 de febrer de 2020 es va presentar el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI del
Maresme al Consell Comarcal del Maresme a fi de donar cobertura a totes les persones de la
_____

comarca que precisin assessorament en matèria de gènere, diversitat sexual i sobretot,
aquelles que es troben en situació de discriminació o violència per raó de la seva orientació
sexual, identitat o expressió de gènere, i el combat contra les LGTBIFòbies.
Aquest servei comptarà amb una psicòloga, una advocada i una agent d’igualtat essent el
servei exercitat a través de les dependències del CCM.
En base a tot l’exposat, us preguem que:
S’estableixi un conveni col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Munt i el CCM per tal
que veïns i veïnes d’aquest municipi tinguin accés més directe a aquest servei.
S’estableixi un protocol d’actuació municipal acurat en casos de LGTBIfòbies, o de
discriminació/ violència per raó de gènere o identitat sexual.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=7977.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Sra. Gros, donant resposta
al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8065.0

19.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES ACTUACIONS REALITZADES DESDE LA REGIDORIA
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA A LA ZONA INDUSTRIAL DE TORRENT D’EN PUIG I SUBVENCIONS
PETICIONADES.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Donat el fet de què Arenys de Munt té un teixit industrial que ha de ser referent a la
comarca i que cal que els nostres emprenedors i emprenedores, cal que tinguin
l’assessorament, assistència, instal·lacions i infraestructures necessàries per el
desenvolupament de les seves activitats professionals.
Donat que entenem que cal impulsar aquest motor econòmic per a què siguin més
competitius, i perquè no, puguin generar llocs de treball.
Preguntem:
Quines actuacions s’han dut a terme des de la regidoria de Promoció econòmica en el darrer
any a la zona industrial? Quines tenen previst realitzar en els propers tres mesos?
És cert que s’ha perdut una subvenció per import de 100.000 euros destinada a aquest fet?
En cas afirmatiu, per quin motiu?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8177.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a aquesta pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8219.0

_____

20.- PREC DEL GRUP CUP PER LA CREACIÓ D’UN PLA INTEGRAL PER MILLORAR EL CONTROL
DE L’ERUGA PELUDA DEL SURO.
Intervenció del Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8371.0

Intervenció del Sr. Alcalde, fent incís punt anterior:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8376.0

A continuació, el regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“La Lymantria dispar, també coneguda com eruga peluda del suro, és una espècie autòctona
de papallona del nostre clima que ataca sobretot a alzines i alzines sureres, provocant la seva
defoliació, però també a altres espècies. L’abundància de les erugues és cíclic, amb màxims
que poden aparèixer cada 7 o 10 anys i que poden provocar grans defoliacions. Donat que les
erugues afecten primordialment, però no exclusivament, l’alzina del suro, la seva incidència
té un impacte significatiu en la indústria del suro.
En la nota informativa (ARP/106/2019) de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i
Gestió del Medi (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) avisa de què
estem entrant en un d’aquest pics de proliferació i recomana accions contundents per
prevenir la seva proliferació mitjançant la “fumigació” aèria amb Bacillus thuringiensis
varietat Kurstaki en un àrea de 6000ha, incloent grans extensions del Parc Natural del
Montnegre-Corredor.
La utilització d’un producte biològic per controlar l’eruga és un progrés respecte l’ús dels
insecticides tradicionals, però no podem deixar d’ignorar que l’aplicació d’aquetes solucions
dràstiques son un reflexa dels nostres fracassos.
De manera natural, les alzines i alzines sureres tornen a brollar sense cap altre problema
després d’un atac de l’eruga. Però tenim uns boscos dèbils, mal cuidats i que ja estan
començant a patir els efectes d’un ambient canviat. Pot fàcilment passar que els arbres
debilitats, quedin exposats a altres malalties després de l’atac de l’eruga i morin,
augmentant encara més la massa vegetal seca dels nostres boscos i augmentant, encara
més, el risc de grans incendis. La fumigació pot frenar això, però calen solucions integrades
que siguin perdurables en el temps. No té sentit que en un país com el nostre on el 40% de les
espècies de papallones es troben en regressió (Catalan Butterfly Monitoring Scheme, CBMS)
utilitzem un agent que ataca específicament els lepidòpters (papallones i papallones
nocturnes) i ho tirem sobre un parc natural, una de les funcions dels qual és preservar la

_____

biodiversitat. A no ser que es pugui justificar que no fer servir el Bacillus sigui pitjor per la
biodiversitat que fer-ho servir, el seu ús és injustificat en aquelles zones.
La solució no és reduir la biodiversitat mitjançant idees i accions de terra cremada, sinó
incrementar-la. Són diverses les comunitats autònomes, com les Illes Balears, que fan servir
gestió integrada per controlar l’eruga, amb accions a llarg termini per incrementar els
depredadors naturals de l’eruga, com els ocells i els ratpenats. També, uns boscos sans i ben
cuidats ajudaran a fer que els efectes de l’eruga no siguin tan importants.
Malgrat que Arenys de Munt no forma part del Parc Natural del Montnegre-Corredor, s’hi
troba a les seves portes i pot prendre accions per millorar les gestions dels boscos (en
coordinació amb la Diputació de Barcelona i la Direcció del Parc del Montnegre-Corredor) i
incrementar la biodiversitat del nostre municipi que, entre d’altres beneficis, ajudaria al
control d’aquesta i altres plagues.
Per aquesta raó, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
prega al govern el següent:
Que l’ajuntament inclogui en el PAM plans específics per a la millor gestió dels boscos i la
seva inclusió a l’economia del municipi i accions per incrementar i protegir la biodiversitat en
els boscos.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8394.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8674.0

21.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINES SÓN LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ
PERSONAL I PROTOCOLS ADOPTAT PER LES INDÚSTRIES DEL NOSTRE MUNICIPI.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Durant el recent procés de desconfinament molts treballadors han tornat als seus llocs de
treball. En principi, perquè la tornada fos possible, les empreses haurien d’intentar garantir
les condicions de seguretat necessàries que permetin evitar els contagis del SARS-Cov-2, com
equips de protecció personal i ambients que permetin els distanciament social mínim
necessari.
És per aquest motiu que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt si sap si les empreses
ubicades al nostre municipi garanteixen aquestes condicions als seus treballadors durant
aquest període de retorn?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8901.0

_____

Intervenció de la regidora de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=8955.0

22.- PREC DEL GRUP CUP PER AL TANCAMENT DE LA RIERA DURANT LA PANDÈMIA DEL
COVID-19.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“L’actual crisi provocada per la COVID-19 no és només sanitària, està afectant greument tots
els àmbits de la vida en el nostre municipi: socialment, culturalment, econòmicament, etc.
Després de setmanes de confinament s’ha començat un període lent de desconfinament
durant el qual es requereix seguir diverses mesures profilàctiques per evitar una re-escalada
dels contagis. Com sabem, una de les més importants és l’anomenat distanciament social, en
el qual es requereix que les persones estiguin a una distància superior a 1,5 metres entre
elles.
Amb el desconfinament progressiu també ha vingut un augment del nombre de persones que
fan ús de la Riera, l’artèria principal de la nostra vila. Malauradament, hi ha diversos trams
de les voreres de la Riera en què mantenir la distància és impossible, especialment entre la
Plaça de l’Església i l’Ajuntament. A més, en aquest trams es troben diversos establiments de
queviures i productes bàsics on, degut a les restriccions d’aforament, s’hi poden formar
llargues cues que encaren dificulten més respectar la mesura.
Tancar la Riera a la circulació de cotxes i obrir-la per les persones, a més dels molts altres
beneficis que té per a la vida, irònicament ara possibilita el distanciament social necessari per
preservar-la.
Per aquesta raó i tenint en compte que l’Ajuntament ha aplicat mesures semblants durant
altres anys amb el tancament parcial de la Riera durant els caps de setmana d’estiu:
El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt formula el següent
prec:
Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt apliqui un protocol de tancament de la Riera als vehicles
de motor, almenys en aquells trams més concorreguts, durant el període que duri el
desconfinament per poder facilitar la mesura preventiva del distanciament social i que
aquest tancament no estigui limitat només als caps de setmana.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9069.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat i Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9192.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde dient que no sap si el Sr. Muns vol fer una pregunta, però millor
que ho deixi pel final, com a aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9304.0

Intervenció del Sr. Muns demanant poder intervenir:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9318.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant-li que és un prec i no una pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9320.0

23.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE TEMPS D’ESPERA D’USUARIS DE SERVEIS SOCIALS,
AUGMENT DE LES DEMANDES, PERSONAL DEDICAT I PREVISIÓ DE FUTUR.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Sabem que actualment i a causa de la crisi originada per l’afectació del Covid-19 hi ha un
augment generalitzat de necessitats no tan sols de persones usuaris de Serveis Socials
anteriors a aquesta afectació sinó també de moltes altres persones o unitats familiars que
han vist minvar els seus recursos en diferents àmbits, que tenen responsabilitats i/o que
simplement no es poden sustentar per elles mateixes.
Entenem que des de l’Administració s’hi ha de fer front. De fet, per això en el Ple d’abril
vàrem aprovar una sèrie d’ajuts i/o subvencions que caldria posar en marxa immediatament
mirant d’escorçar al màxim que es pugui els procediments legals.
Però creiem que no tan sols ens hem de dotar de recursos sinó que alhora s’han de crear els
mecanismes que facilitin l’atenció urgent d’aquestes famílies sense haver d’esperar gaire
temps ja que per les persones afectades representa una gran preocupació i un estrès social.
Som coneixedores de la necessitat de personal als Serveis Socials per tal d’atendre aquesta
allau de necessitats.
Per això us volem preguntar:
Quin és el temps d’espera actualment per atendre les persones que s’adrecen a Serveis
Socials, tant dels nous usuaris com aquells que estan en seguiment?
Quants usuaris hi havia abans del mes de març i quants hi ha ara augmentats per la Covid19?
Quantes persones de Serveis socials es dediquen a atendre les persones que s’adrecen en el
dia a dia, i si s’ha incorporat la persona que estava previst des del CCM? En realitat, quina
previsió pel futur tenen ja que creiem que aquesta demanda s’incrementarà.
I finalment, volem saber quantes sol·licituds de RGC (Renda Garantida Ciutadana) s’han
tramitat. Sabem que hi ha un canal per tramitar peticions d’urgència de la RGC que es
_____

cobraria ràpid, a criteri dels equips de bàsics i amb un formulari que cal demanar a la
referent de la RGC.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9353.0

Intervenció de la regidora delegat d’Acció Social, Sra. Batista, agraint la feina que fan les
companyes d’Acció Social en una situació tan complicada com la que s’està vivint i, a
continuació, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9486.0

24.- PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA NETEJA I DESINFECCIÓ A LA VIA PÚBLICA PER TAL DE
PREVENIR CONTAGIS DEL COVID-19.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“En repetides ocasions hem demanat dies i horaris de neteja a la via pública indicant quin dia
es fa a cada carrer del poble.
Sempre ens han contestat que ho faran públic però el cas és que això encara no ho
compleixen.
No ens val informació del que han fet, creiem que és necessari que tothom sàpiga la
programació, que cada veí de cada carrer sàpiga quan passaran a netejar. Molt més en
aquests moments en què tots vivim preocupats per ser responsables i complir amb les
indicacions del govern.
Som moltes les persones que ens pregunten, i que estan amoïnades per aquest aspecte, que
pot suposar un contagi ràpid.
Per això, us demanem que feu públic el programa de neteja i desinfecció dels carrers, així
com informar del component de desinfecció que s’està utilitzant.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9783.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=9845.0

25.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE SI S’HAN REALITZAT ELS TEST DE DETECCIÓ DE
CONTAGI DEL COVID-19 AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT QUE COBREIX ELS SERVEIS
ESSENCIALS.
La regidora Muñoz formula la pregunta següent:

_____

“Atès que sabem que l’evolució de la pandèmia del COVID-19 ha fet que s’hagin de prendre
mesures no només d’acció sinó que una part important de frenar la corba de contagi i evitar
la propagació del virus a la nostra població radica precisament en la prevenció i detecció
precoç dels positius.
Atès que l’obligació de protecció que té aquest Ajuntament, no ho és només per al conjunt de
la població sinó que també ha de vetllar per la salut dels seus treballadors i treballadores, i
sobretot d’aquells i aquelles que estan cobrint els serveis essencials o poden estar molt
exposats. Considerem que malgrat la dificultat que pugui existir en algun moment de poder
trobar els EPI’s necessaris, aquesta obligació i responsabilitat és d’obligatori compliment.
Per tot això, preguntem:
S’han realitzat test a tot el personal de l’Ajuntament o adscrits al servei públic municipal?
En cas afirmatiu, a quins col·lectius de treballadors?
A aquells que no se’ls ha realitzat, quan ho faran?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10052.0

Intervenció de la regidora de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10120.0

26.- PREC DEL GRUP PSC PER A LA CREACIÓ DE CÀPSULES FORMATIVES A EMPRENEDORS/ES,
AUTONOMS/ES I COMERCIANTS, PER ADAPTAR ELS SEUS NEGOCIS A LA NOVA REALITAT
ECONÒMICA.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“En el darrer el Ple d’abril vàrem aprovar una sèrie d’ajuts i/o subvencions per la
modernització dels comerços així com d’ajuda al comerç i emprenedors i emprenedores locals
arrel de la crisi provocada per la pandèmia que estem vivint.
Entenem que aquesta acció hauria d’anar acompanyada i reforçada amb el recolzament a
nivell consistorial en l’àmbit formatiu, potser a través de càpsules formatives virtuals, a fi de
que tots ells/es poguessin tenir-hi accés i obtenir les eines necessàries per reinventar el seu
negoci i adaptar-lo a les noves circumstàncies del mercat. Potser així, fer més eficients les
mesures a adoptar essent que moltes d’elles puguin ser subvencionables.
Es per això que demanem:
S’estudiï la possibilitat d’establir aquestes càpsules formatives, o altres vies de realitzar les
mateixes accions formatives.
O en cas de no existir viabilitat, es fixi un projecte d’ajuda i recolzament al comerç i
emprenedors/es locals per aquesta tasca de modernització, reinvenció i adaptació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10422.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10480.0

27.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10570.0

Intervenció del regidor Sr. Muns sobre el prec del tancament de la riera:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10595.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant-li disculpes per no haver-lo deixat intervenir:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10685.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo fent aclariment al regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10703.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol donant dos consells en relació amb la circulació per la
riera i per altres carrers del municipi:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10761.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per acabat el Ple i fent unes recomanacions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35017202d07cc80806?startAt=10882.0

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