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ACTA NÚMERO 2/2020

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia tretze de febrer de 
dos mil vint, es reuneixen a la Masia Can Borrell, 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 Muñoz-
Torrero.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, explica que, com sempre fan, comença el Ple 
fent un recordatori de la xacra que estem patint amb la violència de gènere i que cal 
combatre.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2.0

PART DISPOSITIVA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23/01/2020.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=47.0

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

2.- PROPOSTA D’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA.

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:

“Atès que en data 21 de gener de 2020 s’ha rebut la notificació de la Diputació de  Barcelona 
amb la proposta d’actualització de l’encàrrec i la signatura d’un nou Conveni per l’Assumpció 
de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants adaptat a la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades (el seu expedient número 2019/11510). 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=47.0
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Atès que en data 20/09/1997 l’Ajuntament d’Arenys de Munt va signat un conveni per qual 
es regulava l’encàrrec de gestió a la Diputació de Barcelona del padró municipal d’Habitants. 
Atès que durant aquest anys s’ha produït canvis substancials en la normativa reguladora 
com: 

- La Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu 
Reglament aprovat per RD 1720/2007. 

- La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
- El Reglament UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció 

de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Examinat l’informe de Secretaria 8/2020 de data 22/02/2020, sobre el procediment i els 
requisits per prendre l’acord.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’encàrrec de la Gestió del Padró municipal d’habitants a la Diputació de 
Barcelona, així com el conveni tipus regulador de la mateixa que obra a l’expedient.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB i al tauler electrònic de l’Ajuntament.

Tercer.- Facultar el senyor alcalde per signar el conveni regulador de l’encàrrec i quants 
documents siguin necessaris per fer efectiu el present acord.

Quart.- Que una vegada signat el conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat de Catalunya.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=70.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=150.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=70.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=150.0
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Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=195.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=240.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=278.0

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

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRÀTEGIC DE SUBVENCIONS ANYS 2020-2023.

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

“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. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per als 
anys 2020-2028 que s’adjunta a aquest Acord. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=195.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=240.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=278.0
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L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en 
favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o 
compensacions en el cas que el Pla no es porti a terme total o parcialment. 

Segon.- Publicar aquest Acord, juntament amb el Pla Estratègic de Subvencions, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al tauler electrònic de l’Ajuntament i al web municipal.” 

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=436.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=446.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=607.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=729.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a les consideracions fetes pels diferents grups:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=799.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=895.0

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 els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, 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 dues abstencions de les 
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup  PSC.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=436.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=446.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=607.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=729.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=799.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=895.0
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4.- PROPOSTA DEL GRUP CUP DE DELEGAR EN JGL EL PLE DE SORTEIG DE MESES EN 
ELECCIONS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=912.0

El regidor Sr. Muns explica de forma resumida d’on ve aquesta proposta de resolució i fa una 
breu introducció del perquè; a continuació llegeix la seva part dispositiva:

“Examinada la proposta presentada pel Grup CUP al Ple ordinari de gener de 2020, de 
delegació de la competència del sorteig de les meses electorals del Ple en la Junta de Govern 
local. 

Atès que la proposta es fa amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació 
municipal, així com per estalviar costos, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament 
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra 
legislació concordant. 

De conformitat amb l’article 22.4 de l’esmentada Llei, el Ple de l'Ajuntament pot delegar a 
favor de la Junta de Govern Local l’exercici d’algunes de les seves atribucions.

Atès que la Junta Electoral Central, en acord 74/2014, de 6 de febrer, va declarar que el 
sorteig de meses pot fer-se per la Junta de Govern, sempre que el Ple de l’Ajuntament hagi 
delegat en ella aquesta competència, i que el mateix es realitzi complint amb el que 
determina l’art. 26.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 

La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del següents acords:

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació es 
relacionen:
Efectuar el sorteig públic per la designació dels Presidents i dels Vocals, Titulars i Suplents, que 
han de constituir les Meses electorals pels procediments electorals que es convoquin durant el 
mandat 2020-2023.

Segon.- Aquesta delegació  s’haurà d’exercitar per la Junta de Govern Local en els termes i 
dins dels límits d’aquesta delegació i de les determinacions de l’art. 26.1 de la Llei Orgànica 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=912.0
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5/85, de 19 de juny, de Règim Electoral General,  i no es pot delegar per la Junta de Govern a 
cap altre òrgan.
Els acords que s'adoptin dins aqueta delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici 
de la delegació. 

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l'adopció 
d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat.”

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=933.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1080.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1112.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1213.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1222.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=933.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1080.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1112.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1213.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1222.0
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5.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA PEL TEMPORAL “GLÒRIA”.

El Sr. Alcalde explica què motiva el punt i, a continuació, llegeix la part dispositiva de la 
següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist in situ les destrosses ocasionades pel temporal Glòria que es va produir entre els dies 
20 i 23 de gener de 2020 en el terme municipal d’Arenys de Munt.

Atès que els càlculs inicials en relació als danys produïts pel temporal de gener ja sumen 
375.000 euros -vies públiques, equipaments municipals, urbanitzacions i l’activitat agrícola- 
xifra que ascendeix als 600.000 euros si afegim els efectes de l’episodi de pluges intenses 
dels dies 22 i 22 d’octubre de 2019.

Conscients de les limitacions pressupostàries que tenim els ens locals per pal·liar els danys 
produïts pel temporal Glòria i la repercussió social-econòmica que es derivarà en pèrdues 
per a les activitats agrícoles en la campanya 2020.

Examinats els informes realitzats per Serveis Tècnics i la memòria d’alcaldia,

Examinades les peticions dels pagesos afectats pel temporal, la finalitat de les quals és 
petició de zona catastròfica,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acord:

Primer.- Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat a través de la Subdelegació del Govern 
de la província de Barcelona, en el marc de les seves competències, la proposta de 
declaració de zona catastròfica per al municipi d’Arenys de Munt, per tal que aprovi i 
adjudiqui ajudes econòmiques i fiscals als pagesos afectats, segons la seva necessitat i 
situació empresarial.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat l'habilitació d'una línia especial de finançament per a 
pal·liar els danys produïts pels fenòmens meteorològics soferts recentment i que tingui en 
compte les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, la recuperació de les lleres, rials i rieres. 

Tercer.- Instar a l’Administració General de l’Estat que per a l’exercici 2020, amb caràcter 
excepcional, flexibilitzi la Regla de la Despesa per a les entitats locals afectades pel temporal 
Glòria, que permeti dedicar superàvit pressupostari a donar cobertura a despeses associades 
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a pal·liar els danys produït per les pluges del 22 i 23 l’octubre de 2019 i les dels dies 20 a 23 
de gener de 2020.

Quart.- Que la flexibilització excepcional de la Regla de la despesa permeti augmentar la 
dotació pressupostària en despesa corrent, així com transferències corrents i de capital 
davant l’eventualitat de crear noves línies d’ajuts excepcionals, adreçats principalment al 
sector agrari i les entitats amb dèficits urbanístics.

Cinquè.- Comunicar a la Conselleria de Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de 
Catalunya el problema generat per la catàstrofe, per a què en la mesura de les seves 
competències, vetlli pels interessos del camp del Maresme i assigni les mesures més 
oportunes per pal·liar les pèrdues sofertes i pels que l’agricultura és el seu mitjà de vida. 

Sisè.- Comunicar el present acord a la subdelegació del Govern de l’Estat, a la Conselleria 
d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1235.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1488.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1678.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1787.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1912.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en relació a la referència que ha fet el Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2026.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2084.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1235.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1488.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1678.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1787.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=1912.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2026.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2084.0
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Intervenció de la regidora Sra. Castillo, fent aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2122.0

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2130.0

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

6.- MOCIÓ DEL GRUP ERC PER DECLARAR ARENYS DE MUNT MUNICIPI FEMINISTA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2150.0

La regidora Sra. Gros llegeix la moció següent:

"La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix textualment 
com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar les seves 
facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” (Consell de Municipis i 
Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005).

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en 
la seva exposició de motius que:

 La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per 
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts 
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín 
(Beijing) de 1995.

 La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada 
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i 
homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que 
s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2122.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2130.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2150.0
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 L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no- 
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups 
en què s’integra siguin reals i efectives.

L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”.

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”.

L’article 18.1 de la mateixa Llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders 
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les dones, 
donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament 
i l’avaluació de les polítiques públiques”.

Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena 
de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la 
societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran.

Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les 
fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge 
de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen 
plantejar-ne nous escenaris.

Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai 
que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de 
permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem 
energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per 
tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.

Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i 

dones.



    

     

_____

- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que 
arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb 
pensions mínimes i insuficients.

- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a 
l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.

- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat 
i/o la cura de persones grans i/o dependents.

- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de 
les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes 
ocasions.

- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més 

cruesa.

Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat 
més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a 
viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la 
igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida.

Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la 
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar ARENYS DE MUNT, municipi feminista.

Segon.- Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les 
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les 
dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc 
de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar 
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer 
efectives les polítiques feministes i d’equitat.

Tercer.- Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.
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Quart.- Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment 
feminista.

Cinquè.- Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la 
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i 
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.

Sisè.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i 
licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les 
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial 
atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja 
d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).

Vuitè.- Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones 
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i 
privada, així com per la seva visibilitat.

Novè.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del 
municipi.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2162.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2683.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2736.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2910.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2162.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2683.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2736.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=2910.0
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Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3265.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3293.0

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

PART DE CONTROL

7.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 4T 
TRIMESTRE 2019.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe núm. 10/2020 
emès per la Interventora municipal en data 31 de gener de 2020:

Aquest document s’emet en compliment del que disposa la següent normativa: 
 RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 

207)
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (art. 16)

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat (regla 8)

 Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2019 (art. 62)

Respecte les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, l’article 16.5 de 
l’Ordre HAP/2105/2012 cita que, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre es remetrà un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de 
cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats complementaris, 
amb indicació dels drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i de les 
desviacions respecte les previsions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3265.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3293.0
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De forma resumida, l’estat d’execució del 4t trimestre 2019 presenta les següents xifres:

TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 10.482.194,41 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 8.232.615,38 €
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La resta de documentació referida al 4t trimestre 2019 que dona compliment als punts 1,2,3 
i 7 de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 s’inclou annexada en aquest informe.

Finalment, l’article 16.4 de l’Ordre HAP/2105/2012 cita que, abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització de cada trimestre es remetrà l’actualització de l’informe de la 
intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i límit del deute. Així mateix, la 
intervenció realitzarà una valoració del compliment de la regla de de la despesa al 
tancament de l’exercici.

En compliment del mateix, el present informe procedeix a validar els controls de:

 l’objectiu d’estabilitat pressupostària
 l’objectiu de deute públic
 l’objectiu de la regla de la despesa

Objectiu d’estabilitat

L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord 
del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ 
informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la 
Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en 
termes de capacitat o necessitat de finançament”.

L’objectiu d'estabilitat pressupostària per al 2019 és zero.

D’acord amb les xifres obtingudes del 4t trimestre, la capacitat o necessitat de finançament 
de l'Ajuntament, calculada amb els criteris del SEC95, és la següent:

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT Pressupost
Ingressos dels capítols 1 a 7  10.118.828,71
-Despeses dels capítols 1 a 7 7.757.969,33
Ajustaments SEC 95 -796.986,70
Ajustament consolidació operacions entre el grup  0
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 1.563.872,68
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El detall dels ajustaments és el següent:
 

 AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT Imports
GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1   -520.903,13

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2   4.915,98
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3   -115.276,26

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 37.483,56 
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)  0
GR015 No execució (inexecució)    
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0 
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)   
GR003 Dividends i participació en beneficis   
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)   
GR018 Reintegrament i execució d'avals  0 
GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0 
GR013 Assumir deutes   0 
GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals) - 72.187,64
GR008 Inversions amb abonament total de preu  0 

GR008a Arrendaments financers   -131.019,21
GR008b Contractes d'associació pública privada  0 
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP  0 
GR019 Condonació de préstecs    

Correlació de transferències   0
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0 
Excés de finançament afectat Inicial  
Excés de finançament afectat Final  
Ajust de no recaptació - altres conceptes   

GR099

Altres ajustaments SEC95   
 Total ajustaments -796.986,70 

NOTA: No es calculen les dades de l’empresa municipal GUSAM en finançar-se majoritàriament amb 
ingressos de mercat i resta pendent de classificació; així doncs, tampoc s’obtenen dades consolidades.
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Objectiu de deute

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu 
article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de dèficit 
excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte 
interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa 
europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en 
termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per 
al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals (...).
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.” 

I en el punt 2 de l’article 18 indica que “quan el volum de deute públic se situï per damunt del 
95% dels límits establerts a l’article 13.1 d’aquesta Llei, les úniques operacions 
d’endeutament permeses a l’Administració Pública corresponent seran les de tresoreria”.

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible i, atès que no està regulada 
l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, no exiteix cap disposició que indiqui el contrari, es 
considera que no és aplicable aquest control.

A nivell d’entitat, a més de fer el seguiment del deute definit a l’article 13 de la LOEPSF, 
existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, la qual va ser 
modificada l’any 2014 per la Disposició Final Trigèssima primera de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.

Seguint els preceptes de la mateixa, l’Ajuntament es podrà endeutar en règim de 
comunicació a Tutela financera si no es supera el rati del 75% del deute viu, mentre que 
entre aquesta xifra i el 110% caldria demanar autorització a l’ens de control.

L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2019, d’acord amb les previsions derivades del 4t 
trimestre, és:
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Deute a final de trimestre 
vençut

Deute Viu    
Arrendaments financers 254.941,19 
Contractes APP 0 
Proveïdors a llarg termini 0 
Altres operacions a llarg termini 2.470.432,40
Bestretes de subvencions rebudes 0 
Valor actual de derivats financers 0 
Interessos meritats i no vençuts 0 
Operacions a curt termini 0 
Factoring sense recurs 0 
 Total 2.725.373,59

Sobre ingressos corrents 29%

Regla de la despesa

L’article 12 de la LOEPSF especifica que “la variació de la despesa computable de 
l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de 
l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”. 

D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes que 
preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no 
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i les 
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transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes 
de finançament”.

No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en 
què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent”.

La taxa de referència de creixement per al 2019 de 2,70.

D’acord amb les xifres d’execució del 4t trimestre i, partint de la base de la regla de la 
despesa determinada en el Pla econòmic i financer 2019-2020, és la següent:

Límit a la Base de la despesa  Import
Base exercici anterior 6.949.646,11
Taxa límit aprovada pel Ministeri 2,70%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació  
Valor màxim base de l'exercici 7.137.286,55

Aplicacions no financeres, llevat interessos
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 7.740.039,79
Ajustaments SEC95   -1.210.309,21
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals 0
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0
Reintegrament i execució d'avals 0
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
Assumir deutes 0
Despesa pendent d'aplicar 72.171,44
Contractes d'associació pública privada 0
Inversions amb abonament total de preu 0
Arrendaments financers 131.019,21
Condonació de préstecs 0
Ajust excepcional 2012  
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0
No execució (inexecució)  
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Altres ajustaments SEC 95 -421.530,52
Aplicacions no financeres, llevat interessos

    
Despesa finançada amb subvencions
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP -991.969,34
Ajust per desviacions de finançament  
Despesa finançada amb subvencions -991.969,34

Base de la despesa     
Ajustament consolidació operacions entre el grup  
Base de la despesa exercici actual 7.137.286,55
Despesa computable 6.529.730,58
Marge a la Regla de la Despesa 607.555,98
Taxa implícita d'increment -6,04%

CONCLUSIONS

 S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària que contempla el Pla econòmic 
Financer aprovat

 Es compleix el límit de la regla de la despesa establert en el Pla econòmic Financer 
aprovat i vigent a l’exercici

 L’objectiu de deute per l’exercici està dins dels marges legals

Per tant, d’acord amb els resultats anteriors, l’execució trimestral referent al 4t trimestre de 
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2019 compleix amb els controls previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com es dona compliment al Pla 
Econòmic Financer 2019-2020 aprovat per Ple extraordinari el dia 26 de setembre de 2019.

Així mateix, en compliment amb l’article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que “la Intervenció de l'entitat local 
remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i 
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple 
estableixi”.

I en compliment, amb l’article 62 de les Bases d’Execució del pressupost 2019 que cita que 
“s’informarà al Ple i als òrgans de control extern que es determinin quanta informació 
econòmica i de gestió pressupostària sigui requerida per la legislació vigent. En concret, amb 
caràcter trimestral s’elevarà al Ple l’estat d’execució del pressupost.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3307.0

8.- DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3396.0

“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 16 a la 31, ambdues incloses, 
des del 20/01/2020 al 9/02/2020:
 
- Resolucions en matèria d’economia: 2
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
- Resolucions en matèria de personal: 3
- Resolucions en matèria de contractació: 5
- Resolucions en matèria de representació legal: 2
- Resolució en matèria urbanística: 1
- Resolució en matèria de subvencions: 1

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3307.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3396.0
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Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 20/01/2020 al 9/02/2020, en matèria 
de:

- Seguretat: 5
- Obres menors: 1
- Contractes menors: 9”

Per urgència, acordada per unanimitat en Junta de Portaveus, es proposa que el Ple inclogui 
a l’ordre del dia el punt següent: 

Intervenció del Sr. Alcalde explicant la urgència d’incloure aquesta proposta d’acord a l’ordre 
del dia i preguntant al regidor no adscrit si té alguna cosa a dir, el qual manifesta que no:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3444.0

PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN EL CONSELL COMARCAL PER 
L’ADHESIÓ A LA COMPRA AGREGADA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

El Sr. Alcalde llegeix la proposta següent:

“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordiaria de data 10-12-2015 va acordar delegar la 
competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la Contractació 
d’energia elèctrica per a l’any 2017, així mateix es va aprovar el conveni de delegació de 
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que 
va ser signat en data de 18-12-2016 amb una vigència de fins a 31-12-2017 prorrogable dos 
anys més, any a any.

Per acord de Ple de data 23-11-2017 es va aprovar una primera pròrroga d’un any fins el 31-
12- 2018 i el Ple de 24/01/2109 va acordar un any més de pròrroga.

Atès que el Consell Comarcal del Maresme, en data 17/12/2019, va acordar l’adhesió al 
contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació als 
ens locals de Catalunya (exp. 2015.05) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) per encàrrec de l’ACM, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, regit pels plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del 
que deriva, per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3444.0
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Atès que l’Ajuntament està interessat en mantenir les tarifes derivades del contracte 
2015.05-D02, per la qual cosa ha mantenir la delegació de competència en el Consell 
Comarcal i que la compra centralitzada de l’energia elèctrica és avantatjós per a 
l’Ajuntament ja que representa:

 Unes condicions econòmiques avantatjoses donat el factor de l’economia d’escala, 
amb uns costos ajustats tant de la potència contractada com de l’energia.

 Cal tenir en compte que amb la compra agregada es minimitza la incertesa d’una 
licitació oberta davant l’actual context de dificultats econòmiques dels municipis i de 
la fluctuació constant dels preus del mercat elèctric.

 Un estalvi en les hores dedicades pels tècnics locals en la gestió de la contractació i el 
seu seguiment. Feines actualment molt especialitzades i feixugues, donada la 
complexitat del mercat liberalitzat, i per tant també una seguretat tècnica i jurídica.

 En aquest sentit, cal tenir en compte que l’Ajuntament  disposa d’un total de 99 
pòlisses de contractació elèctric de diversa tarificació, el que representaria un control 
mínim a nivell tarifari que suposaria aproximadament 40 h/any pel seguiment anual 
de la contractació de subministrament elèctric de personal especialitzat degudament 
format e instruït per tal de fer les gestions d’una forma eficaç (no es té en compte el 
seguiment necessari de la facturació).

 Contractació d’energia elèctrica amb certificació “verda”, i per tant una generació de 
l’energia amb contaminació Zero i sense emissions d’efecte hivernacle. 

Examinat l’informe de l’enginyer de data 12/02/19 i l’informe de secretaria 10/2020,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Acordar la pròrroga de la delegació de la competència per  l’adhesió a l’Acord del 
Consell Comarcal del Maresme de data 17/12/2019, a l’acord marc de l’ACM de compra 
agregada d’energia elèctrica Exp. 2015.05-D02. La vigència d’aquesta delegació municipal 
serà des de l’01/02/2020 fins a 31/12/2020.(Exp. municipal 414/2020)
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Segon.- Aprovar el compromís de despesa en l’aplicació pressupostària del pressupost de 
2020 d’energia elèctrica, des de l’01/02/2020 fins al 31/12/2020, per import de màxim de  
245.208,33€ IVA inclòs, imputables a l’exercici 2020, segons el següent detall:

aplicació import
121 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC 114.583,33
121 312 22100 ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.  2.291,67 
121 320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES   27.500,00
121 920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS 100.833,33

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal i donar publicitat del mateix al tauler 
electrònic de l’Ajuntament.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3490.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3646.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3724.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre les reflexions que s’han fet en aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3775.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3870.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3490.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3646.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3724.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3775.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3870.0
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PRECS I PREGUNTES

9.- PREC DEL GRUP CUP PER INTEGRAR LES FUNCIONS DEL CONSELL D’ECONOMIA AL 
CONSELL DE POBLE.

El regidor Sr. Muns llegeix el prec següent:
“A Arenys de Munt es va impulsar la participació de les arenyenques a través del Consell de 
Poble i dels Consells sectorials. Una eina que ha dotat a l’Ajuntament d’un canal de 
comunicació molt més obert i ampli que el que havia tingut fins aleshores.
Malgrat això, a Arenys de Munt la participació ciutadana ha tingut els seus alts i baixos 
degut que darrere de cada Consell Municipal hi ha  una voluntat política determinada.
A la nostra vil·la tenim els consells sectorials següents:

 D’acció social i solidaritat
 De comunicació
 De cultura
 D’economia
 D’educació
 D’esports
 De joventut
 De medi ambient
 D’urbanisme
 I esperem que ben aviat secretària ens aprovi els estatuts per tirar endavant el Consell 

de la Gent Gran.
Si mirem a la pàgina web de l’Ajuntament, ens trobem que molts d’aquests consells sectorials 
no tenen actes de reunió penjades, així que no en podem saber els acords ni si s’han reunit ni 
la periodicitat amb què ho han fet.
Un d’aquests consells, que la nostra memòria ens diu que està quedant obsolet, és el 
d’economia. Estem veient com el pressupost municipal i els pressupostos participatius es 
tendeixen a treballar directament al Consell de Poble. 
És per aquests motius que preguem al govern d’Arenys de Munt que elimini el Consell 
d’Economia i integri les funcions d’aquest al Consell de Poble per tal de simplificar 
organismes i agrupar esforços.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3900.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3990.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3900.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=3990.0
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10.- PREC DEL GRUP CUP PER CREAR UN CONSELL MUNICIPAL DE DONES.

El regidor Sr. Muns llegeix el prec següent:
“La participació ciutadana és molt important per poder dibuixar les línies de l’Arenys de Munt 
del futur. El fet de poder construir des de la base l’horitzó al qual es vol arribar farà que 
tinguem una vil·la més rica en diversitat i amb la cura de les seves vilatanes.
Al programa electoral i polític de la CUP proposàvem la creació i la dinamització d’un Consell 
Municipal de Dones que ajudés a establir les línies de futur amb perspectiva de gènere.  
Evidentment un Consell que sigui no mixt i que tingui una perspectiva transfeminista.
Les funció principal d’aquest Consell seria la de fer d’altaveu de les dones del municipi perquè 
puguin expressar lliurement les seves idees, preocupacions i interessos. Seria un espai obert a 
debatre diverses qüestions de la vil·la com urbanisme, seguretat, medi ambient, educació i 
economia per tal de poder transformar el poble en clau violeta. A més a més, seria un espai 
de cures on es podrien intercanviar experiències i trobar punts de col·laboració i suport.
Perquè aquest pogués funcionar amb plenes garanties ha d’anar acompanyat de dos 
requisits per fer-lo viable: que sigui en un horari flexible que permeti a les dones del poble 
poder compaginar la vida amb la participació política i que vagi acompanyat d’un servei de 
ludoteca gratuït per totes aquelles dones amb càrregues familiars.
Creiem que apostar per aquest Consell Municipal de Dones, a més a més de seguir treballant 
amb altres propostes feministes que els hem anat aportant als Plens, permetrà que Arenys de 
Munt sigui un municipi més ric pel que fa a les mirades de dona en perspectiva de gènere. És 
per aquests motius que preguem al govern d’Arenys de Munt que reculli aquesta proposta i 
la tiri endavant.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4032.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4143.0

11.- PREC DEL GRUP CUP PER CONÈIXER  L’ESTRATÈGIA A LLARG TERMINI DE 
L’AJUNTAMENT PER AFAVORIR-LA I FOMENTAR LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE 
PLÀSTICS.

El regidor Sr. Muns llegeix el prec següent:
“El 27/03/2019 el Parlament Europeu va aprovar, per àmplia majoria, la prohibició dels 
plàstics d’un sol ús a tota la Unió Europea i que serà efectiva el 2021. La prohibició afectarà 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4032.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4143.0
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la vaixella d’un sòl ús, canyes de plàstic, pals de les orelles, pals de globus i contenidors de 
menjar i gots de poliestirè. Aquesta llei s’engloba dins dels esforços per reduir l’ús de plàstics 
de manera generalitzada. 
És funció de totes les administracions participar d’aquests esforços, no només des de un punt 
de vista del reciclatge, si no actuant com a motor de canvi necessari i impulsor d’iniciatives 
que ajudin a la reducció dels residus de plàstic. 
L’ajuntament, en col·laboració amb l’ABIC, ha adoptat algunes iniciatives en aquesta 
direcció, com l’obtenció de punts intercanviables per tapers re-utilitzables. Malgrat ser una 
iniciativa positiva, és clarament insuficient, i accions que siguin més perllongades en el temps 
són necessàries. Entenem que això no és competència directa de l’Ajuntament i que és un 
exercici que hem de fer entre totes, però l’Ajuntament pot tenir un paper molt important com 
a coordinador o impulsor d’iniciatives, juntament amb altres agents socials i econòmics, per 
tal de reduir el consum de plàstic.
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt i en 
especial a la regidoria de Medi Ambient el següent:
En quin grau de transició es troba el teixit comercial d’Arenys de Munt per fer front a aquesta 
prohibició i quines iniciatives té pensades l’ajuntament per afavorir-la i fomentar la reducció 
del consum de plàstics més enllà d’actuacions puntuals sense continuïtat en el temps?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4339.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient i de Sostenibilitat, Sr. Maimí, donant 
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4459.0

12.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER DEMANAR QUE S’ACTUALITZIN LES DADES DE 
DESPESES PER REGIDOR DE LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT.

El regidor Sr. Muns llegeix la pregunta següent:
“Per garantir que tenim un poble actiu, interessat i informat hem de poder posar a l’abast 
tota la informació de l’Ajuntament de maner clara, senzilla i entenedora. 
Doncs bé, si segueixen l’enllaç web que els adjuntem
(http://www.arenysdemunt.cat/lajuntament) veuran que les dades de retribucions dels 
regidors de l’Ajuntament no estan actualitzades i generen una certa confusió.
Ens trobem com de l’alcalde només sabem les despeses de telefonia des del juny de 2019 fins 
al desembre del mateix any. De les dietes meritades i abonades sols podem veure les de juny, 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4339.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4459.0
http://www.arenysdemunt.cat/lajuntament
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juliol i agost de 2019. En cap lloc hi apareix la retribució mensual total que rep per la seva 
dedicació del 100% de la jornada a l’Ajuntament.
El cas del primer tinent d’alcalde és encara més estrany, només hi apareixen les despeses de 
telefonia de juny a desembre de 2019. Ni dietes ni el sou mensual que cobra per la seva 
dedicació a l’Ajuntament.
De la segona, la tercera i el quart tinent d’alcaldia ho trobem tot: dietes meritades, dietes 
abonades i despeses de telefonia. En canvi, de la regidora d’Acció Social, Salut Pública, Gent 
Gran i Participació Ciutadana no hi apareix res: ni dietes ni despesa de telefonia. 
Si passem als regidors de l’oposició ens trobem que només apareixen les despeses de 
telefonia i les dietes meritades i abonades de la regidora Àngels Castillo, però aquestes són 
dades del gener al desembre de 2018. De la legislatura passada. Del regidor Lluís Campasol 
hi apareixen també les dades de la legislatura passada, però només aquelles de les dietes, no 
les de telefonia.
De la resta de regidores del consistori no hi apareix cap dada de les dietes ni de les despeses 
de telefonia. 
Estem ja al febrer de 2020. Portem 8 mesos sense dades actualitzades.
És per aquests motius que preguem al govern d’Arenys de Munt i en especial a la regidoria de 
transparència que posin fil a l’agulla per resoldre aquesta situació anòmala i els preguntem 
perquè no estan actualitzades les dades de despeses per regidor de la pàgina web de 
l’ajuntament.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4679.0

Intervenció de la regidora delegada de Comunicació i Transparència, Sra. Vila, donant 
resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4806.0

13.- PREC DEL GRUP JUNTS PER CONÈIXER LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES PER PART DE 
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, SOBRE EL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Intervenció del regidor Sr. Campasol, per al·lusions i de forma breu, en relació a la pregunta 
anterior:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4860.0

A continuació,  llegeix el prec següent:
“Tenint en compte que ja s’ha presentat el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, 
que conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics, que es posen a disposició dels 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4679.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4806.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4860.0
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governs locals de la província, i sabent que ja s’han presentat les primeres sol·licituds de 
subvencions per l’any 2020. 
Voldríem conèixer les subvencions que s’han sol·licitat des de l’ajuntament d’Arenys de 
Munt.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4924.0

Intervenció de la regidora delegada de Comunicació i Transparència, Sra. Vila, donant 
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4963.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5050.0

14.- PREC DEL GRUP JUNTS PER TAL QUE ELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ TINGUIN ACCÉS A LES 
INSTÀNCIES DE L’AJUNTAMENT TANT BON PUNT ESTIGUIN REGISTRADES I NO HAVER 
D’ESPERAR 90 DIES PER PODER ACCEDIR-HI.

La regidora Sra. Devesa llegeix el prec següent:
“Recentment s’ha aprovat el pressupost municipal i la majoria d’intervencions van anar 
encaminades en què una cosa és la voluntat i l’altre com s’executin aquests pressupostos. 
Justament en aquesta línia, es va fer èmfasi en què la fiscalització per part de l’oposició és un 
dret i un deure per tal que es desenvolupi allò que es va aprovar. Convé fer avinent que el 
reconeixement del dret d’accés a la informació municipal és per a tots els membres de 
l’Ajuntament, per tant, independentment del fet que es trobin en l’equip de govern o bé en 
l’oposició. 
Actualment, les eines informàtiques i les polítiques de transparència han de facilitar l’accés a 
tota la informació. Els regidors de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ja disposem d’un accés al 
portal de l’electe, on podem consultar les instàncies que s’han presentat a l’Ajuntament, però 
des de l’oposició només tenim accés a aquelles que fa més de 90 dies que estan registrades. 
També som conscients que com a regidors ens regim pel principi de limitació de la finalitat 
així com pel principi de integritat i confidencialitat. 
Entenem que les instàncies que registren els vilatans, deuen venir motivades per 
problemàtiques en el seu dia a dia i el fet que des de l’oposició puguem tenir accés a 
aquestes instàncies des del primer moment, no ha de ser cap problema, tot al contrari, 
creiem que pot ajudar a facilitar o desencallar solucions als possibles problemes presentats. 
Per tot l’exposat, fem aquest prec per tal de demanar que independentment de ser regidors 
de govern o no, puguem tenir accés a les instàncies des del primer moment que son 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4924.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=4963.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5050.0
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registrades, així com de tenir alguns indicadors que ens permetin saber en quin punt es troba 
cada instància.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5079.0

Intervenció de la regidora delegada de Comunicació i Transparència, Sra. Vila, donant 
resposta al prec:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5177.0

15.- PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER CONÈIXER L’ESTAT DE LES CÀMERES DE 
VIDEOVIGILÀNCIA DEL MUNICIPI.

El regidor Sr. Campasol llegeix la pregunta següent:
“Amb aquesta pregunta, ens agradaria tenir el detall de les càmeres de videovigilància que 
disposem al municipi, el control i seguiment que es fa, així com les còpies de seguretat que 
se’n puguin tenir, i per últim saber si hi ha intenció d’incrementar les càmeres actuals?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5219.0

Intervenció del regidor delegat de Sistemes Informàtics, Sr. Maimí, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5241.0

16.- PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES MODIFIQUI L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
CIRCULACIÓ I LA SEGURETAT VIÀRIA QUE RECULLI LA REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ 
DELS PATINETS ELÈCTRICS.

La regidora Sra. Castillo llegeix el prec següent:
“És una evidència que aquest tipus de vehicles, els patinets, han suposat un impacte en la 
mobilitat de la majoria de ciutats i municipis catalans i Arenys de Munt no ha estat menys. 
Els patinets elèctrics han generat un nou debat on no queda clar si com a vehicles han de 
circular per la calçada, o pel contrari, han de circular per la vorera.
Els patinets elèctrics i altres VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) no són una joguina, i per 
tant no poden ser utilitzats per qualsevol persona sense conèixer la normativa aplicable, i 
especialment per menors d’edat.
L’accidentalitat provocada pels patinets elèctrics ha anat creixent de manera exponencial 
amb la proliferació d’aquest vehicles. Cada cop n'hi ha més pels carrers i, sovint, la 
convivència entre els usuaris d'aquests vehicles i els vianants no és senzilla.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5079.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5177.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5219.0
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L’Estat també prepara la modificació del Reglament general de Vehicles per actualitzar les 
normes respecte a l’ús dels patinets elèctrics i servirà de referent als municipis que preparin 
normativa pròpia. Està previst que l’Estat publiqui aquest  Reglament el proper mes de març.
En espera d’aquesta actualització, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha fet pública una 
instrucció que aclareix la normativa vigent sobre els VMP, inclosos els patinets elèctrics, i les 
classes d’infraccions que es poden donar pel mal ús dels mateixos. 
En base a tot l’exposat, us preguem que:
Es faci una campanya informativa i disciplinària per donar a conèixer aquests preceptes de la 
DGT.
Que es comenci a treballar en una modificació de l’Ordenança actual que inclogui la 
regulació dels patinets elèctrics o bé, que se’n faci una de nova.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5376.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5489.0

17.- PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ES REACTIVI LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA 
CRISI.

La regidora Sra. Castillo llegeix el prec següent:
“La Comissió de Seguiment de la Crisi va néixer d’una proposta del Ple Municipal de data 
18/04/2013 en una moció presentada pel grup CUP.
Aquesta comissió es va constituir el dia 1 d’agost del mateix any; amb representants de tots 
els grups municipals i, membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
L’objectiu inicial va ser, segons deia l’acord, textualment: “Crear una Comissió d'Avaluació i 
Seguiment de la Crisi a Arenys de Munt que hauria de ser una taula de coordinació entre la 
Plataforma dels afectats per la hipoteca i els departaments socials que puguin resultar 
afectats de l’ajuntament”.
A la segona reunió que es va fer, i ja amb un canvi de govern, es va acordar que en aquesta 
comissió es tractarien tots aquells temes de caràcter social que presentessin caràcter 
determinant i prioritari, per l’afectació directament a les persones més vulnerables o les 
necessitats del moment.
I a partir d’aquell moment també van formar part les entitats socials del municipi, 
particularment Càrites i altres.
És per això que es va treballar en diversos aspectes. 
I pensem que es va fer amb força i amb ganes de resoldre la problemàtica social.
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Una problemàtica que en aquests moments continua, existeix igualment, potser en alguns 
aspectes diferent però de totes formes és necessari continuar treballant.
Per exemple, es va fer el primer Protocol d’Actuació davant els Desnonaments, el  Reglament 
d’habitatges desocupats, el Reglament municipal d’ajuts econòmics, la Cistella bàsica del 
magatzem d’aliments, el Reglament d’Ajudes de Serveis Socials, el Reglament de Tarificació 
Social, es va treballar en tot el canvi del servei de Distribució Solidària d’Aliments d’Arenys de 
Munt creant-se el DISAM, es va presentar el Protocol de Clàusules Socials per la Contractació, 
es va parlar de la regulació dels solars sense edificar, es va treballar en les Bases reguladores 
per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, 
corresponent al domicili habitual, a persones amb dificultats econòmiques.
Entenem, nosaltres, que aleshores teníem responsabilitat de l’àmbit social que es va fer una 
molt bona feina entre tots.
Per això, demanem que aquesta Comissió, que era totalment operativa i efectiva, que es 
reactivi i es treballin els aspectes socials entre tots i totes.
La qual cosa, volem aclarir, no treu que convoquin quan se’n recordin, si es que se’n 
recorden, el Consell de Benestar Social i la Comissió de seguiment del menjador social o 
d’àpats en companyia que és on haurien d’informar de qualsevol canvi que facin al respecte 
d’aquest servei i que no ens hagin d’assabentar del seu trasllat de forma casual.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5575.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5727.0

18.- PREC DEL GRUP PSC PER ESTABLIR UN PLA D’ARRANJAMENTS DE LES ZONES 
D’APARCAMENT DEL MUNICIPI.

La regidora Sra. Muñoz llegeix el prec següent:
“Els fenòmens meteorològics de les darreres setmanes han deixat palès novament que cal 
establir un pla d’arranjament d’actuació immediata en les zones habilitades com a 
aparcament públic. Gran part de la població encara circula pel municipi amb vehicle i es fa 
necessari el poder tenir les vies netes, sense obstacles i en bones condicions. 
Pensem en les zones d’aparcament del Bellsolell, de Can Globus i sobretot la zona 
d’estacionament del pavelló d’en Torrent d’en Terra, que es fa impracticable per un utilitari 
comú en dies de pluja i posteriors. 
És per aquest motiu que els demanem realitzin un pla d’arranjament i actuació en les zones 
d’estacionament pel correcte manteniment d’aquestes en la circulació de vehicles, que a més 
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a més inclogui accions d’actuació prioritària davant de situacions meteorològiques 
adverses.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5860.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5913.0

19.- 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  llegeix 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 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/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5967.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que aquesta pregunta es deixarà pel proper Ple, atès el poc 
marge de temps en què s’ha presentat i per poder explicar-ho amb fonaments i no 
improvisar:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6011.0

20.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6030.0

Intervenció del regidor Sr. Muns sobre el Consell de dones: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6049.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5860.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5913.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=5967.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6011.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6030.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6049.0


    

     

_____

Intervenció de la regidora Sra. Gros donant resposta, per al·lusions, Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6149.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, fent aclariment al respecte:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6239.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll, explicant que el dia 7 de març hi haurà un debat a 
la ràdio sobre aquest tema:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6286.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501702e9ae97705c2?startAt=6309.0

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