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ACTA NÚMERO 10/2020

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia dinou de novembre 
de dos mil vint, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents 
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels 
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i 
Alsina, Sr. 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 són en aquest Ple per tractar temes 
importants pel municipi i, abans de començar i com es va fer en el darrer Ple, per tal de 
facilitar la participació dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt, que al llarg d’aquest Ple tothom 
podrà fer precs i preguntes al telèfon 673.93.47.62, que és el de Ràdio Arenys de Munt i que 
les recollirà i els hi traslladarà per respondre al final del Ple; d’altra banda, recorda que hi ha 
hagut un nou feminicidi al nostre país, un home ha assassinat a la seva parella a Lloret de 
Mar. Per últim, diu “que s’està treballant perquè torni el servei de pediatria al municipi. En 
aquest punt, llegeix la carta que s’ha adreçat a la Consellera de Salut, Sra. Alba Vergés, que 
diu: 

“Benvolguda Consellera,

Fa uns mesos li vam fer arribar una carta formal expressant el nostre neguit en relació amb 
la situació que es trobava el Centre d’Atenció Primària d’Arenys de Munt, ens preocupava no 
saber del cert si tornaria a reobrir el servei de tardes. Els dubtes es van esvair quan ens van 
confirmar la recuperació de l’horari habitual a partir del 13 d’octubre.

A Arenys de Munt, des de la primera onada de la pandèmia, om altres municipis del país, 
tenim molt clar que la prioritat és superar la crisi sanitària pel COVID19, i en aquest sentit 
podem assumir que alguns serveis quedin afectats conjunturalment. En aquests moments, 
tot i la reobertura del Servei d’Atenció Primària a les tardes, encara no hem recuperat el 
servei de pediatria, i pel que ens ha arribat en converses informals amb els responsables de 
la direcció de Catsalut de la nostra demarcació, sembla que aquesta decisió podria 
respondre a una estratègia de la racionalització de la despesa, reubicant definitivament el 
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servei fora de la nostra població, que no pas un fet puntual produït per la conjuntura 
sanitària que ens trobem. 

Arenys de Munt ja no compta amb les dues pediatres i infermeres a qui les famílies usuàries 
hi tenen dipositada tota la confiança, un servei de proximitat que té una bona valoració per 
part de la població. El fet de traslladar el servei de pediatria la població veïna d’Arenys de 
Mar no ha de ser una decisió ferma i s’ha de revertir. La ràtio de població ens ho confirma: 
més de 1.500 persones menors de catorze anys viuen a Arenys de Munt, som un poble en 
creixement de població que, malgrat la baixa taxa de natalitat, tenim més empadronaments 
de famílies joves amb fills, de les quals bona part provenen de l’àrea metropolitana de 
Barcelona cercant una millor qualitat de vida. 

Si anys enrere amb menys població ja disposàvem d’una pediatra i una infermera de 
referència, per quins motius es podria justificar als veïns i veïnes d’Arenys de Munt 
deslocalitzar un servei de proximitat ben valorat quan el poble creix en població? No seria 
més encertat treballar per dimensionar els serveis a les noves demanades de la ciutadania? 
Entenem perfectament les limitacions pressupostàries i per aquest motiu vam fer una 
proposta de cofinançament per part de l’Ajuntament de fer obres d’ampliació i millora del 
CAP, això ho van expressar personalment l’alcalde i la regidora  sanitat en una reunió amb 
responsables de CatSalut el 5 de febrer de 2020.

El trasllat del servei de pediatria ha esvaït la proximitat, ja no hi ha referent i tenim  moltes 
queixes de famílies que quan truquen al CAP els hi responen que han de tornar a trucar a 
l’àrea bàsica on els han derivat i allà tampoc reben resposta. Val a dir que quan es va 
prendre la decisió no es va calibrar l’impacte sobre la capacitat de les instal·lacions d’Arenys 
de Mar d’assumir noves demandes, aquestes estaven dissenyades per atendre la seva pròpia 
població, situació que ha generat tensió al servei en detriment de la qualitat que esperen les 
famílies usuàries d’Arenys de Munt.

Entenem perfectament que la situació actual per lluitar contra pandèmia requereix la presa 
de decisions a vegades controvertides i que poden afectar conjunturalment alguns serveis. 
La presa de decisions no és fàcil. Però el fet de tenir tancat el servei de pediatria al nostre 
municipi està generant neguit, preocupació i incertesa entre les famílies usuàries que tenen 
la percepció que és una decisió ferma, amb l’objectiu de racionalitzar la despesa, perdent un 
servei de proximitat que entenem essencial en un poble en creixement com el nostre. Un 
grup de veïns han endegat una iniciativa ciutadana de recollida de signatures i estan decidits 
a emprendre accions reivindicatives per tal que es restableixi el servei al municipi. 
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En converses entre l’alcalde i la regidora de sanitat amb la direcció de CatSalut a la nostra 
zona, vam arrencar el compromís de tornar a parlar sobre aquesta mesura que no ha de ser 
definitiva. Més enllà del compromís verbalitzat, voldríem una resposta ferma que ens 
permetés al poble d’Arenys de Munt tenir la seguretat que, superat el context de la segona 
onada per COVID19, es restablirà el servei de pediatria al CAP del nostre municipi. Per altra 
banda, aprofitem per reiterar la nostra disposició en col·laborar en allò que estigui a les 
nostres mans, també amb finançament municipal, per modernitzar o ampliar les 
infraestructures del CAP d’Arenys de Munt.
Molt cordialment,
El Consistori d’Arenys de Munt”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1.0

A continuació dona la paraula a la portaveu del grup ERC, Sra. Vila, que llegeix una 
DECLARACIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA 
OCCIDENTAL, que s’ha fet arribar al consistori a darrera hora, per urgència:

El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va 
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i 
la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del 
Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències. 

El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de 
longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El 
regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental 
ocupat pel Marroc dels territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la 
va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos 
naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països.

Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part 
del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des 
del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que 
diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per 
part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum 
del Sàhara Occidental. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1.0
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El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar 
el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles 
en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La 
resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de 
Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual 
enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa, una violació de les clàusules de l'Acord Militar 
Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet que va dur al 
govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, 
de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de 
separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en 
legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc 
i l'esclat d'una nova guerra a la regió.

Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió 
que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que 

 Declararem que s’ha d’instar a la comunitat institucional que insti el Regne del 
Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla d’arranjament 
(Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991), 
i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi 
d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per 
comunicar-se amb Mauritània. 

 Declarem que s’ha de fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les 
Nacions Unides i la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides 
per al Referèndum al Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu 
mandat i vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització 
d’un referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al 
Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició 
cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a 
Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991. 

 Declarem  que s’ha de demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides 
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que promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció 
dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per 
preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, 
així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per 
part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè 
s'alliberin els activistes sahrauís presos. 

 Declarem que donem suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais 
que treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el 
poble Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir 
col·laborant amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels 
projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de 
les persones sahrauís.”

Intervenció regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=434.0

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 22/10/2020. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=778.0

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

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ PEUPiCPH.

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=812.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, llegeix la següent proposta de la Comissió 
Informativa:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=434.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=778.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=812.0


    

     

_____

“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig del 2019 va acordar 
suspendre la resolució del PEUPiC d’Arenys de Munt. En el mateix contempla:

• La protecció definida en els Elements arquitectònic i Conjunts arquitectònics 
catalogats no comporta cap reducció de l’aprofitament urbanístic atorgat pel 
planejament general amb excepció de varis elements i conjunts arquitectònics que per 
mantenir les característiques per les quals són protegides es proposa modificar 
puntualment el planejament vigent. 
Aquest són: 

º Rambla de l’Eixample (68 CA 68.03 EA, 68.04 EA)
º Can Parés (88.02 EA)
º Can Murillas (80.02 EA)
º Can Gualba (032.EA) 
º Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifa (40.EA) 

El Ple de l’Ajuntament, en data 14/11/2020, va acordar aprovar inicialment la proposta de 
modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt la qual tenia per objecte donar 
compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de 
maig del 2019 la qual va acordar suspendre la resolució del PEUPiC. 

Es va fer la publicació de la modificació, es van demanar els informes sectorials i es va 
notificar la mateixa als propietaris afectats  i dins del període d’al·legacions, es van presentar 
tres al·legacions, i  desprès de realitzar-se una valoració de les mateixes, es va considerar 
que es podien estimar en part, el que va suposar una modificació substancial del text i el Ple 
de data 18/06/2020, va a tornar a fer l’aprovació inicial.

Es va notificar la resolució d’al·legacions, es va tornar a notificar als municipis limítrof, i es 
van fer les publicacions al BOP, al DOGC, a un diari i al tauler d’edictes de l’Ajuntament i  dins 
el període d’exposició pública s’ha presentat una al·legació del grup municipal JUNTS en data 
18/07/2020, en la que exposen de forma resumida:

- Que l’alçada màxima de 10 metres podria ésser insuficient per encabir planta baixa 
més 2 i s’hauria de fixar entre els 10 i 11 metres.

- Que la densitat de la zona és del 2003 i, per tant, demanen la possibilitat 
d’arrodoniment a l’enter superior des del primer decimal, així, si el resultat dona 2,3 
habitatges, es puguin construir 3.

- Que demanen aclariment sobre els tres metres a retrocedir de la planta segona.
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- Que en les zones A1.1 i A1.2, el nombre màxim d’habitatges per parcel.la, sigui 
regulat en funció de la superfície construïda per mòdul de 80m2 per habitatge, en 
compte dels 90 m2 actuals.

Que s’ha fet la petició unificada d’informes sectorials en data 22/06/2020  i no ha  emès cap 
en el termini d’un mes.

L’arquitecte municipal emet informe en data 3/11/2020 en el que proposa la desestimació 
de les al·legacions i ha emès informe favorable a l’aprovació provisional. 

La secretària ha emès informe núm. 38/2020, en data 5/11/2020. 

Considerant que es tracta d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació, d’acord 
amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, l’òrgan competent per aprovar és el Ple de 
l’Ajuntament per majoria absoluta.

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

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal JUNTS en data 
18/07/2020 degut a què:
El PGO defineix la subzona A1 en els trams front a la Riera amb l’objectiu de mantenir i 
conservar la tipologia que caracteritza l’àmbit de la Riera d’Arenys de Munt, fent incidència 
en què les obres d’ampliació, de substitució o d’obra nova hauran d’atendre’s al marc urbà 
en què s’insereixen, tant en la composició com en els materials, colors, obertures de façana i 
coberta.
Amb aquest objectius el PGO defineix la regulació de la zona A1 següent:

- Conservació de la parcel·lació existent, permetent les agrupacions de més d’una 
parcel.la tot i mantenint la composició de les façanes com si fossin parcel·les 
individuals.

- L’ús principal és el d’habitatge admetent l’habitatge plurifamiliar a partir de la 
definició de la densitat en funció de la superfície construïda pel mòdul de 90 m2 per 
habitatge, amb les condicions definides en el apartats 2 i 3 de l’article 47bis.

- Reforçant els objectius de manteniment com a Nucli antic d’Arenys de Munt del teixit
existents dels trams de la Riera, les normes reguladores de la zona A1 defineixen les 
condicions de composició de façanes, preveien que la seva rehabilitació s’ajustarà a 
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les característiques originals de l’edificació, regulant balcons, materials, etc., i 
definint les cobertes.

- Es defineix una alçada reguladora màxima per edificis de 3 plantes de 10m. Aquesta 
ARM admet el manteniment de l’alçada de les plantes baixes i planta pis 
característiques d’aquest teixit i admetre l’alçada mínima de la planta segona.  

Donant resposta a l’al·legació:
a) Que l’alçada màxima de 10 metres podria esser insuficient per encabir planta baixa 

més 2 i s’hauria de fixar entre els 10 i 11 metres: L’any 2018 va ser aprovada la 
MPPGO de les nomes urbanístiques que, entre d’altres, va incrementar l’alçada de la 
zona A1 de 9,50 m a 10,00 m per ajustar-se a les alçades existents, que en el cas de 
l’àmbit de l’Eixample la situació actual l’edificació de la planta segona es compleix 
amb els 10m d’ARM.

b) Que la densitat de la zona és del 2003 i, per tant demanen la possibilitat 
d’arrodoniment a l’enter superior des del primer decimal, així, si el resultat dona 2,3 
habitatges, es puguin construir 3: La densitat d’habitatge per parcel.la també esta 
subjecte al tipus de parcel·lació. En el cas de la parcel·lació de la zona A1 aquesta té 
una amplada tipus que en molts casos no pot donar compliment a les exigències de 
les normes sectorials d’edificació. La present modificació de PGO ajusta per la zona 
A1 l’arrodoniment per excés a partir d’un coeficient resultant de 0,5 que permet 
mantenir las característiques pròpies del teixit existent.

c) Que demanen aclariment sobre els tres metres a retrocedir de la planta segona: Es 
confirma l‘ordenació tal i com es grafia en la secció tipus de la present MPPGO.

d) Que en les zones A1.1 i A1.2, el nombre màxim d’habitatges per parcel.la, sigui 
regulat en funció de la superfície construïda per mòdul de 80m2 per habitatge, en 
compte dels 90 m2 actuals: Com s’exposa en la introducció de la resolució de la 
present al·legació, la densitat d’habitatges parcel.la es defineix segons las 
característiques de cada teixit urbà, en aquesta cas al teixit propi format pels fronts a 
la riera. En cada municipi, a més, las característiques dels teixits urbans responen a 
unes condicions pròpies que no tenen per que ser las pròpies de la zona A1 d’Arenys 
de Munt.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt 
com a conseqüència de la tramitació del Pla especial urbanístic de protecció i Catàleg del 
patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del municipi d’Arenys de Munt (PEUPiC), Exp. 
681/2019, pel que fa a la zona de:

 º Rambla de l’Eixample (68 CA 68.03 EA, 68.04 EA)
 º Can Parés (88.02 EA)
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 º Can Murillas (80.02 EA)
 º Can Gualba (032.EA) 
 º Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifa (40.EA) 

Tercer.- Remetre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=838.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1447.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1462.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1691.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1794.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2283.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2298.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2428.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2540.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=838.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1447.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1462.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1691.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=1794.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2283.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2298.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2428.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2540.0


    

     

_____

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PERCENTATGES EN DESPESA 
PLURIANUAL.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que per Decret 299/2020, de 9 de setembre de 2020, es va aprovar la convocatòria del 
procediment obert simplificat urgent, per la licitació del contracte de servei la REDACCIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGO DELS SECTORS SECTOR B5-ELS ROALS I B3-CAN 
ZARIQUEI, I PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL ELS ROALS en el terme 
municipal d’Arenys de Munt, per dos anys (exp. 1685/2020), així com els corresponents 
plecs, per un import total de 192.995 € imputables al pressupost municipal d’acord amb el 
següent detall:

Atès, doncs, que es tracta d’una despesa plurianual i que aquesta és imputable a capítol 6 en 
tractar-se d’una inversió immaterial, i vist el que disposa el RDL 2/2004, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en relació a les despeses 
plurianuals i concretament les limitacions que estableix pel que fa als % de despesa 
imputable a exercicis futurs en cas d’inversions, que són els següents respecte a l’any en què 
es compromet la despesa: en l’exercici immediat següent un 70 %, en el segon exercici un 
60% , i en el tercer i quart exercici un 50 %. 
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Vist que d’acord amb l’article 174.5 del TRLHL el Ple té la capacitat de modificar els 
percentatges establerts en l’apartat 3 del mateix, en casos excepcionals com aquest, en el 
que es preveu la imputació d’aquests contracte amb càrrec a tres exercicis, ja que la seva 
durada s’estima de 2 anys a partir de l’inici de la seva vigència.

Vist que en el Decret 299/2020 ja es va condicionar l’adjudicació del contracte al fet que 
“s’hagi donat compliment al que disposa l’art. 174 del RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les hisendes Locals, pel que fa al percentatge de despesa imputable als exercicis 
futurs”  i, per tant, al fet que el Ple aprovi la modificació dels % que regula l’article 174 del 
TRLHL.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials, vista la proposta d’Alcaldia 
de data 5 de novembre, proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la modificació puntual, per a l’expedient 1685/2020, dels percentatges que 
en relació a les despeses plurianuals estableix l’article 174.3 del RDL 2/2004, pel que 
s’aprova Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixant els següents per 
cadascuna de les anualitats previstes:

 exercici despesa % modificat % TRLHL

2020 25.289,00 €   
2021 101.821,50 € 402,63% 70%

2022 65.884,50 € 260,53% 60%

192.995,00 €

Segon.- Donar compte d’aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web 
municipal.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2565.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2798.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2565.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2798.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2808.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2896.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2976.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3040.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3044.0

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA 
ESPECIAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’HABITATGES PROTEGITS I LA SUPRESSIÓ 
DEL SERVEI DE PISOS D’EMERGÈNCIA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3055.0

La regidora delegada d’Habitatge, Sra. Gros, exposa breument el contingut dient que 
treballen per tenir una bossa d’habitatge assequible i llegeix la següent proposta de la 
Comissió Informativa:

“Segons estableixen els articles 124 i 125 del  Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, al marge 
de les comissions informatives de caràcter estable i la Comissió especial de comptes, el Ple 
pot crear comissions informatives per temes específics, l’objecte de les quals serà emetre el 
corresponent dictamen, que sotmetrà al Ple.

El procediment per la creació i designació dels seus membres és el mateix que s’estableix per 
a les Comissions Informatives permanents, amb l’única especificat que es dissoldran 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2808.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2896.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=2976.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3040.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3044.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3055.0
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automàticament quan hagin dictaminat o informat sobre l’assumpte que constitueix el seu 
objecte, llevat que l’acord plenari que les creà disposés altre cosa.

Per providència d’alcaldia, de data 6/11/2020, s’ha proposat la creació de la comissió que 
tindrà com objectiu:
Crear el servei d’habitatges protegits de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
Suprimir el servei d’habitatges d’emergència creat el 3/06/2010

Vist l’informe de Secretaria 50/2020, de data 10/11/2020,

La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Crear  la comissió informativa especial per la redacció del projecte, la memòria i el 
reglament del servei d’habitatges protegits de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, la qual estarà 
integrada un regidor de cada grup que formen el Ple de l’Ajuntament, i estarà presidida per 
l’Alcalde o regidor en qui delegui, a més d’un tècnic dels serveis tècnics municipals i la 
interventora de l’Ajuntament. El vot en aquesta comissió serà proporcional als seus 
representants en el Ple de l’Ajuntament.
Actuarà com  a secretari, la que ho és de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
L'adscripció concreta a la Comissió dels membres de la Corporació que hagin de formar part 
de la mateixa en representació de cada grup es realitzarà mitjançant un escrit del portaveu 
del mateix dirigit en l'Alcaldia o Presidència en el termini de deu dies des de què li sigui 
notificat. Podrà designar-se, de la mateixa manera, un suplent per cada titular.
El nomenament dels membres es farà per decret d’alcaldia , i del mateix es donarà compte al 
Ple.

Segon.- Que si bé la comissió no és publica, la Presidència podrà requerir la presència, a les 
seves sessions, de personal o membres de la corporació, a efectes informatius.

Tercer.- Que la comissió tindrà un termini de tres mesos per realitzar els treballs des de la 
seva constitució, però podrà demanar una pròrroga addicional al Ple de dos mesos més. La 
comissió es dissoldrà automàticament a l’aprovació definitiva del Projecte, la memòria i el 
reglament del servei.

Quart.- Suprimir el servei de pisos d’emergència de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, creat 
per acord de Ple de 3/06/2020, donant publicitat d’aquesta resolució al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal.”
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Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3080.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3302.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP, fent intervenció en relació amb el 
punt anterior, i després en relació amb el punt que ens ocupa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3312.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3484.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3597.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3887.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3900.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4064.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4165.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que si hi ha interpel·lacions, es facin dins el punt que toqui o 
que es deixin pel final, al Prec i preguntes, i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4296.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3080.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3302.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3312.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3484.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3597.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3887.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=3900.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4064.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4165.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4296.0
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PART DE CONTROL

5. MOCIÓ DEL GRUP CUP SOBRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I L’AFECTACIÓ DE LA 
COVID.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4353.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:

“En aquests darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19, però massa poc de les 
conseqüències que tindrà per a les dones. Per exemple, només en el període que va del 16 
de març al 30 d’abril, a Catalunya es van incrementar un 88% les trucades per violència 
masclista. 

Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el 
confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica 
conviure únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de 
violència que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un 
teixit amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes situacions. 

A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a totes. 

Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat de 
moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no tens una feina digna, 
amb prou feines arribes a final de mes, no pots accedir o pagar un lloguer sense dependre 
d’un altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en aquesta relació de 
violència. 

Els feminicidis i la violència masclista no estan aïllats de la situació estructural que patim les 
dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes que s’han 
produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem exposades a pitjors condicions 
de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures. 

Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4353.0
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sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més 
baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint, més que mai, 
la major part de les tasques domèstiques i de cures. 

Per la qual cosa aquest Grup municipal de la CUP d’Arenys de Munt demana al Ple del nostre 
consistori l’adopció dels següents acords:

Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que garanteixi la intervenció integral a les 
dones en situació de violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos 
previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials de prevenció, 
detecció i suport a les dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, es 
poden agreujar.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a demanar a tots els municipis que es faci un 
empadronament immediat d’urgència de totes les dones migrades que per tal que no quedin 
excloses de sistemes d’ajut tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció social. 
Donant compliment a la Resolució de 30 de gener de 2015 que en el seu article 2.3 insta als 
municipis a empadronar totes les veïnes i veïns.

Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a demanar la 
suspensió del pagament de lloguers i subministraments per a totes les dones que es trobin 
sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la crisi sanitària, 
aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa habitacional. La suspensió, 
quan es tracti de petits arrendadors o arrendadores, ha de ser l’Estat, les diferents 
administracions de les comunitats Autònomes i/o els Municipis qui s’ha de fer càrrec, i quan 
es tracti de propietaris com els grans fons financers o els Bancs, exigir que ho assumeixin 
ells.

Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya i els òrgans competents a garantir habitatge social 
immediat per a les dones soles i amb famílies monomarentals que estan vivint en condicions 
de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge 
d’inclusió de les entitats socials.

Cinquè.- Instar el Govern de Catalunya a complementar recursos habitacionals d’urgència 
específics per a les dones sense llar que suposin una protecció real i efectiva a les situacions 
de violència masclista que s’estan produint.
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Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi que els serveis d’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista, disposin de personal de psicologia, d’inserció 
ocupacional i persones educadores socials.

Setè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Barcelona que estudiïn atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació de 
violència per tal de trencar la dependència econòmica d’aquestes vers els seus agressors.

Vuitè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que elaborin 
campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzin programes estructurals 
en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la violència i de la desconstrucció de la 
normativitat de gènere d’implementació immediata.

Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies que s’ampliï el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència 
masclista, de manera directa o indirecta.

Desè.- Reclamar al Consell Comarcal, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya que facin seguiment dels acords anteriors i que es facin càrrec d’aquells que els 
afecten.

Onzè.- Traslladar els acords a la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, al Consell Comarcal i a la Diputació de Barcelona.”

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4365.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4695.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4716.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4365.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4695.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4716.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4946.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5017.0

Intervenció del regidor Sr. Muns agraint els vots a favor, així com l’ajut de la secretària 
municipal:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5062.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5083.0

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

6. MOCIÓ DEL GRUP PSC A FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5091.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:

 “Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 
milions de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat 
produint, cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous brots de la covid-19 que 
està fent estralls en la població i també en el sistema sanitari. Les coses no s’han fet bé. Les 
indicacions de la conselleria de Benestar i Família al començament de la pandèmia eren 
confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 protocols diferents), i es va deixar la 
responsabilitat en mans dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans i mascareta. 
Però el pitjor és que desprès de la primera onada, allà a finals de juny, el govern de la 
Generalitat no ha posat els mitjans necessaris per: prevenir, detectar, testar, seguir, aïllar i 
posar en quarantena.
Tampoc es fa el rastreig i el seguiment de nous casos així com la identificació de contactes.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=4946.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5017.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5062.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5083.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5091.0
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La covid-19 ha evidenciat la situació del sistema sanitari i ha posat de manifest la gran vàlua 
dels professionals del sistema sanitari, homes i dones que han lluitat i estan lluitant a 
primera línia, la seva implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del 
sistema sanitari des d’anys enrere, per parts de tots els governs, però que ara s’agreuja amb 
la covid-19, especialment en l’atenció primària. Per altra banda, també ha quedat palès que 
el sistema sanitari pateix grans mancances que cal revertir. En aquest sentit, un dels àmbits 
del sistema sanitari que està patint més aquestes mancances és l’atenció primària, que en el 
context de Covid-19, s’ha hagut de tancar consultoris de manera parcial o total. És, per això, 
que demanem la restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s  als veïns i a les 
veïnes, considerant indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics 
que s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars de l’atenció de proximitat que ens 
mereixem. Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la possibilitat 
de diagnosticar abans que sigui tard.

Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han deixat de prestar, i 
que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu 
la reducció de visites presencials que s’està produint, de serveis, de proves i atenció 
ciutadana en els centres de salut. 

Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un canvi de 
model aprofitant la pandèmia actual del covid-19 i sense justificació ni avís previ, amb molta 
atenció telefònica que provoca retards importants i que allarga l’atenció presencial per part 
d’especialistes, fet que també està causant problemes amb el seguiment i prevenció de 
malalties cròniques. 

El sector sanitari ha de tenir a la seva disposició tots els recursos humans i materials 
necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació dels casos, rastrejadors dels 
contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer front a aquesta nova situació. A més, 
per tant, reclamem que la manca de recursos per part dels professionals dels centres de 
salut, sigui recuperada, i que disposin de metges i infermers suficients.

Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en Salut ha 
baixat un 27%, malgrat darrerament han augmentat els recursos, aquests encara no són 
suficients,  fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien més necessaris que 
mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim.



    

     

_____

Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens indiquen 
els veritables punts febles d’unes polítiques d’austeritat que al llarg dels anys han 
sobrecarregat i tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui 
funciona, és per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari.

Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis 
socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la 
seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests col·lectius, 
més concretament la gent gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot 
fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense poder-se desplaçar lluny del seu domicili en 
moltes ocasions. Tanmateix, en municipis com el nostre hem vist perdre el servei de 
pediatria, essent que els nostres fills i filles han de desplaçar-se al municipi veí d’Arenys de 
Mar per rebre l’atenció deguda; CAP que ja té els seus pacients i que s’està veient desbordat 
per poder atendre els usuaris i usuàries d’aquest municipi. Els nens i nenes tenen el dret de 
tenir garantida una assistència sanitària de proximitat, ràpida i de qualitat al nostre municipi.

El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a milers 
de veïns i veïnes del nostre municipi i de la nostra comarca, posant especial atenció als 
col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen 
més dificultats per realitzar desplaçaments. Sense oblidar els infants, en el cas d’Arenys de 
Munt és necessari recuperar el servei de pediatria.

És per tot això, que el grup municipal socialista d’Arenys de Munt, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

1. Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant materials com 
humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació 
de la pandèmia.

2. Instem a la conselleria de Salut, el retorn a la normalitat dels serveis d’atenció mèdica 
primària, amb la reobertura dels Consultoris locals de tots els municipis per atendre 
els seus veïns i veïnes, tan bon punt ho permeti la situació de pandèmia per COVID19.

3. Instem a recuperar el servei de Pediatria d’Arenys de Munt a l’ICS i a la conselleria de 
Salut.
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4. Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva coordinació 
interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles 
possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els 
hi cal que se’ls faciliti recursos socials.

5. Donem suport al sector dels metges i metgesses interns residents, metgesses i 
metges d’atenció sanitària i personal del transport sanitari en la defensa dels seus 
drets. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que treballi per millorar les 
condicions laborals i salarials d’aquelles persones que ens cuiden, recordant que 
tenen els pitjors sous i les pitjors condicions d’Europa.

6. Donem suport a tot el col·lectiu de professionals sanitaris, facin el servei que facin, 
per tal que tinguin les condicions òptimes per treballar eficaçment, tant laborals com 
salarials, sense que es produeixin greuges comparatius.

7. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat amb tots 
els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de 
qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la 
nostra sanitat.

8. Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal del 
Maresme, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels 
CAP’s dels municipi d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar.”

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5104.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5589.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5104.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5589.0
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Durant la intervenció del regidor Sr. Muns, hi ha un tall en la vídeo acta (s’ha marcat en 
cursiva el que no es veu ni s’escolta). Per aquest motiu, s’han transcrit textualment les 
intervencions en l’acta de la sessió.

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP, que diu textualment: “La 
Candidatura d'Unitat Popular volem destacar el suport popular que rep aquesta moció. Les 
veïnes i els veïns del poble lluiten per reivindicar que ens retornin el servei de pediatria al 
nostre municipi. Un poble com Arenys de Munt, que va creixent a poc a poc i on ja la 
població menor de 14 anys supera el mínim per obtenir el servei. No podem permetre 
començar a perdre serveis a conseqüència de les retallades encobertes de la COVID19. Pot 
estar tothom ben segur que des del consistori s'esmerçaran tots els esforços perquè ens 
retornin allò que ens pertoca.
A més a més, volem destacar que aquesta moció va més enllà de la problemàtica municipal 
que vivim. També posa de manifest les contínues retallades en sanitat (entre altres serveis 
públics) que hem anat patint des d'almenys els últims quinze anys. Arreu del nostre país 
s'està privatitzant la sanitat. Cada vegada veiem com es tanquen més llits públics que passen 
a ser concertats o privats. A un país d'esquerres no hi hauria cabuda a fer negoci amb els 
serveis essencials. S'està desmantellant el sistema sanitari i tant és qui hi hagi davant la 
conselleria i el ministeri de sanitat, uns i altres afavoreixen els interessos liberals en comptes 
dels de la classe treballadora.
 És una moció que ens serveix per demanar, també, que millorin les condicions laborals i 
salarials de tot el personal sanitari. I fem un incís especial per reconèixer la lluita de les 
metgesses i els metges residents interns, coneguts com a MIR. Anys de carrera, lluitant la 
COVID19 des de primera fila, amb un sou base net d’aproximadament 980 € i sense que se'ls 
respectin els torns de descans.
 Amb tot, per seguir denunciant les injustícies socials i per poder recuperar el servei de 
pediatria al municipi la Candidatura d'Unitat Popular votarem a favor de la moció.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5701.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS, que diu textualment: “La 
moció que presenta el grup PSC, és una moció que evidentment recolzarem. Però cal dir que 
hi trobem a faltar responsabilitats. En la moció es parla de mancances en la gestió del govern 
de la Generalitat en relació a la pandèmia, però s’omet d’incloure la responsabilitat en 
algunes de les errònies gestions portades per el Govern Espanyol, i entre elles no permetre 
que el Govern de la Generalitat prengués decisions pròpies en l’afectació de la pandèmia a 
Catalunya.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5701.0
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Dit això , tots som conscients que als darrers anys la despesa de la Generalitat al sistema 
sanitari ha baixat, i també som conscients que darrerament han augmentat els recursos, i si 
no anem errats ha estat a partir del 2017-2018 i a l’actualitat, però aquests evidentment 
encara no son suficients, per això cal que entre tots fem que el nostre sistema sanitari 
funcioni i funcioni amb tots els recursos necessaris.
Deixant de banda colors polítics, volem donar suport a aquesta moció perquè tots els acords 
recollits en la mateixa puguin portar-se a terme i s’executin, i especialment perquè s’aportin 
els recursos, tant materials com humans al nostre CAP i que tots els nostres veïns i veïnes 
puguin tornar a ser pacients de proximitat com es mereixen. També molt important, que es 
recuperi el servei de Pediatria d’Arenys de Munt, no podem permetre ni tolerar la mancança 
del servei de pediatria en una població de mes de 1.500 persones menors de 14 anys, ens han 
deixat sanitàriament totalment despullats. 
Com a regidors que som hem de lluitar, conjuntament amb els nostres veïns, perquè la 
sanitat del nostre poble torni a ser la sanitat que teníem i que ens mereixem.
El nostre vot serà favorable per l’aprovació d’aquesta moció.” 

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, que diu textualment: “El grup 
municipal d'ERC ha proposat al PSC algunes esmenes a la moció, cosa que han acceptat i 
agraïm. Amb tot, continuem veient en la moció aspectes que no compartim. Considerem que 
l'objectiu de la moció hauria de ser prioritàriament la defensa del reforçament del sistema 
sanitari i el retorn del servei de pediatria a Arenys de Munt i fer pinya, en lloc de demostrar 
una manifesta tendenciositat i utilitzar la crisi de la pandèmia per a començar a fer 
campanya electoral.
La moció parla de nous brots de COVID com si només passessin a Catalunya, quan la segona 
onada de la pandèmia s'acarnissa a tot el món. Aquesta moció fixa tot el focus d'atenció en 
la gestió de la Generalitat i s'oblida completament de la "perfecta" gestió que ha fet el 
govern de l'estat espanyol.
Com és que s'oblida de que el seu partit va arrabassar les competències de la Generalitat, 
assumint i centralitzant tota la gestió? Com és que s'oblida que el PSOE va confiscar el 
material de les residències? s'oblida també de parlar del deute històric de l'estat en l'àmbit 
de la dependència, del comandament únic i la irresponsable decisió de centralitzar la compra 
i distribució del material COVID?
A més de la nefasta inversió de l'estat espanyol a Catalunya, no podem oblidar que venim 
d'un passat que la Generalitat, a mans de la Convergència d'Artur Mas i del conseller de salut 
de l'època, Boi Ruiz, va aplicar les pitjors retallades de l'estat en àmbits com l'educació i la 
sanitat. Justament àrees que estaven transferides a la Generalitat. Es va reduir el pressupost 
sanitari en més de 1.500 milions d’euros, fet que va suposar una reducció de 2400 
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professionals sanitaris i d'uns 1.100 llits. Aquell govern va ordenar tancar quiròfans i reduir 
horaris als centres d'atenció primària, es van deixar de cobrir baixes i va tancar plantes 
hospitalàries senceres. 
Durant aquesta pandèmia el  Govern de la Generalitat de Catalunya ha hagut de prendre 
decisions amb l’objectiu d’aturar la corba de contagis i rebaixar el nivell de tensió de la 
sanitat pública.  Hem d'apostar ara més que mai, en el desplegament del nou pla 
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, presentat per la Conselleria de Salut el 
passat mes de setembre. 
Aquest pla d’enfortiment de l’atenció primària compta amb: 

 una inversió de 300 milions d’euros fins al 2022, un dels pressupostos més grans mai 
destinats a l’atenció primària. Ha de millorar l’accessibilitat i els processos, 
augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

 la incorporació de nous perfils als equips d’atenció primària que ha de permetre una 
reorganització de funcions i nous processos de treball, és a dir, un canvi de model. 
Això implica un increment del 17% de professionals, més de 3.800 en total, en dues 
vessants: 

o 1.400 professionals per abordar la COVID: metges i infermers, gestors Covid i 
equips de cribratge poblacional.

o 2.400 professionals d’altres disciplines per cobrir l’augment de la demanda: 
treballadors socials, nutricionistes, especialistes en salut mental, auxiliars 
d’infermeria, administratius i la nova figura de l’assistent d’equip, que 
descarregarà els facultatius de tasques administratives. 

 El pla de primària preveu també invertir prop de 5,5 M€ en necessitats d’inversió 
tecnològica, per garantir una resposta ràpida i eficient a la ciutadania, com és 
millorar les centraletes, més equips per fer telemedicina, millores als programaris 
d’aplicacions mòbils, etc.

S’han accelerat inversions previstes amb anterioritat a la crisi de la Covid19, s’ha iniciat el Pla 
d’enfortiment i transició del sistema sanitari però, alhora, segueix havent-hi 1.800 M€ de 
cost que el sistema sanitari català haurà d’assumir enguany tot i l’infrafinançament crònic 
que pateix per part del govern estatal.
Malgrat aquestes obvietats, els regidors i regidores d'ERC treballarem com sempre ho fem, 
per millorar el benestar de la nostra gent, tant els avis de les residències, com dels nostres 
infants i joves. En aquest sentit, donem tot el nostre suport a les famílies que s'estan 
mobilitzant aquestes setmanes per mantenir el servei de pediatria a la nostra Àrea Bàsica. 
Tant l'alcalde com la regidora de salut Àngels Gros, estan portant a terme nombroses 
gestions per evitar el tancament d'aquest servei i ho continuarem fent fins a aconseguir-ho.
Ens abstindrem .”
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El regidor Sr. Coll diu que no tenia pensat intervenir i vol respondre al que ha dit la regidora 
Sra. Castillo, que ell ha parlat sobre el text que tenia en la proposta i que el grup PSC sempre 
s’adreça a la Generalitat, sense tenir en compte els errors que es comenten des de l’estat, 
que son importants.

La regidora Sra. Vila diu que no cals que els tracti de nens petits i que son conscients del que 
diuen i que les manifestacions que fan estan meditades,
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5721.0

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5749.0

Intervenció de la Secretària municipal comentant que no estan en directe, ja que no 
funciona l’Streaming:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5762.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que ja s’ha recuperat el directe.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5800.0

Continuació de la intervenció de la Secretària municipal disculpant-se amb el regidor Sr. Coll 
en relació amb la nova moció del grup PSC, ja que la que s’ha llegit és la que s’ha acceptat en 
Junta de Portaveus i ell no la tenia rectificada i demana disculpes per no haver-li enviat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5805.0

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5834.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5851.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5908.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor dels regidors i regidores 
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 i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, 
PSC i CUP; i set abstencions, del senyor alcalde president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5721.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5749.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5762.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5800.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5805.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5834.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5851.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5908.0
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tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria 
Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal i la regidora i regidor Sra. Montserrat Batista i 
Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup ERC i regidor no adscrit.

7. DESPATX D’OFICI 

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5928.0

“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 356 a la 410, ambdues incloses, 
des del 19/10/2020 al 15/11/2020: 

- Resolucions en matèria d’economia: 26
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  3
- Resolucions en matèria de personal: 12
- Resolucions en matèria de contractació: 11
- Resolució en matèria de béns: 1
- Resolució en matèria de serveis: 1
- Resolució en matèria d’urbanisme: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 19/10/2020 al 15/11/2020, en matèria 
de:

- Seguretat: 4
- Contractes menors:  2”

PRECS I PREGUNTES

8. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA DESTINACIÓ DELS 60.000€ PREVISTOS PER A 
FESTES EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2020.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
“La previsió desglossada inclosa en el pressupost municipal del 2020, amb la finalitat de fer 
Festes és la següent:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=5928.0
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Previst per la Festa Major de Sant Martí:   40.000 €
Previst per les Festes del Remei:               12.000 €
Previst per altres Festes:                               8.000 €
TOTAL......................................................... 60.000 € 
A causa de la pandèmia i tenint en compta la situació de diversos brots que impedeixen fer 
cap celebració, volem saber el destí exacte d’aquests diners.
Des del PSC, com sempre, volem fer aportacions. Per això i públicament us proposem diverses 
destinacions a escollir:

1. Que s’assignin per contractar temporalment una treballadora social que faci atenció 
directa als usuaris sense fer-los esperar.

2. Que es contractin agents de convivència polivalents, tant per tema Covid, com per 
accions cíviques

3. Que es destini el 50% per compra d’aliments pel DISAM i l’altre 50% per ajudes a 
famílies i/o persones que ho demanin per necessitats exclusivament d’infants 

Fetes les nostres propostes, volem saber exactament el destí d’aquests 60.000€.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6010.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent una correcció, atès que ha dit malament el percentatge 
d’aprovació de la moció del PSC, que són 6 vots a favor i 7 abstencions.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6088.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicació i Festes, Sr. Coll, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6111.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que com a regidor d'Economia podria complementar la 
pregunta, però que ho farà quan respongui una altra pregunta en relació amb aquest àmbit:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6332.0

9. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ REACTIVIN ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
EXISTENTS DE FORMA VIRTUAL  I/O PRESENCIAL SEGONS LES MESURES SANITÀRIES 
DE CADA MOMENT.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent: 
“Des del PSC no podem acceptar la manca de convocatòries dels òrgans de participació 
ciutadana. 
Atès que cada Consell Municipal disposa d’una llista de persones que formen part del mateix.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6010.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6088.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6111.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6332.0
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Atès que el Consell del Poble és un dels òrgans que ha de donar el vist-i-plau sobre la 
confecció del pressupost municipal , així com presentar propostes
Atès que hi ha consells que no s’han convocat ni una sola vegada, com per exemple el consell 
d’Acció Social tot i la  gran problemàtica que assumeix, els desequilibris en el personal, els 
canvis que preveuen fer, les dinàmiques canviants en el servei, la manca d’informació 
detallada.
Atès que el consell de la Gent Gran, ni el de Comunicació tampoc han estat convocats cap 
vegada essent essencials per tal d’informar sobre la situació actual
Atès que fa un any mig que ER està a govern i no ha presentat cap full de ruta com per 
exemple la presentació d’un P.A.M. el qual marqués les línies a treballar i estiguessin 
alineades amb el pressupost municipal de cada any.
Atès que cadascú dels Consells municipals són òrgans de participació que estan inclosos dins 
la llei de Transparència i el Codi de Bon Govern. 
Preguem:
Que siguin convocats els consells municipals amb els formats més adequats a cada moment
Que per a la confecció del pressupost de 2021 siguin convocats prèviament els grups 
municipals, així com el Consell del Poble
Que  ens facin arribar una llista amb la previsió de convocatòries dels diferents consells 
municipals.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6367.0

Intervenció de la regidora delegada de Participació, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6468.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el PAM:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6724.0

10. PREC DEL GRUP PSC PER A CREAR UNA COMISSIÓ DE TREBALL A FI DE PODER 
REDACTAR UNES CLÁUSULES SOCIALS A INCLOURE DINS DE LA CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA D’AQUEST CONSISTORI. 

La regidora Sra. Muñoz  formula el prec següent: 
“Des del PSC sempre hem manifestat i lluitat per a la inclusió social i per la igualtat en tot allò 
referent a les funcions municipals, inclosa la contractació administrativa dirigida a al 
prestació de serveis municipals. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6367.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6468.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6724.0
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Atès que recentment un procediment de contractació administrativa realitzat per aquest 
ajuntament, va deixar palesa la necessitat d’incloure aquest tipus de clàusules socials als 
plecs de clàusules dins la contractació municipal. 
Atès que el PSC disposa d’una proposta/Protocol de clàusules socials per a la contractació 
responsable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt que va ser elaborada quan el PSC estava a 
govern i que pot servir com un document de partida, el qual posem a la vostra disposició
Atès que ens consta que han rebut l’oferiment dels agents socials comarcals (sindicats) a fi de 
posar mans a l’obra per poder redactar un model de clàusules socials a introduir a la 
contractació pública d’aquest consistori. 
Atès que creiem és un aspecte important a tenir en compte i un valor social afegit a la 
contractació administrativa d’aquest consistori. 
Demanem:
La creació d’una comissió de treball municipal amb participació de tots els grups municipals i 
tècnics pertinents, que treballi de forma coordinada amb els agents socials comarcals 
(sindicats) a fi de redactar un model de clàusules socials a introduir a la contractació pública 
d’aquest consistori.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6876.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6955.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7069.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7106.0

11. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ S’HABILITI LA INSTAL·LACIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL PER A LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP. 

La regidora Sra. Muñoz  formula el prec següent: 
“Atès que ens trobem immersos en plena campanya de vacunació de la grip, on aquest any a 
causa de la pandèmia del SARS-COV2, s’ha vist augmentada la població a qui s’aconsella la 
seva vacunació. 
Atès l’estat de demandes que rep el nostre CAP municipal per visites rutinàries, urgències 
mèdiques i infermeria, així com la citada campanya de vacunació. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6876.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=6955.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7069.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7106.0
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Atès que tenim un espai tancat, com és el mercat municipal, que compleix, al nostre criteri, 
amb les característiques, d’espai, accessibilitat, ventilació, com per poder traslladar al mateix 
la tasca de vacunació, descongestionant el CAP local. 
Demanem: 
Es treballi de forma conjunta amb el CAP del municipi a fi d’habilitar la instal·lació del mercat 
municipal, com a espai auxiliar d’aquest en el que dur a terme l’actual campanya de 
vacunació per la grip.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7123.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7180.0

12. PREC DEL GRUP CUP PER IMPLEMENTAR RECURSOS HABITACIONALS D’URGÈNCIA 
ESPECÍFICS PER A LES DONES SENSE LLAR.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Tal com hem exposat en la moció sobre la violència masclista i l’afectació de la COVID, la 
crisi de la pandèmia està afectant d’una manera preocupant a víctimes de violència 
masclista, a les dones migrades i a les dones amb pocs recursos econòmics.
Al darrera hi ha una lògica estructural innegable que la pandèmia ha fet més evident que 
mai: el capitalisme del que vivim es fonamenta en el model social heteropatriarcal. 
L’economia monetària és sostinguda per l’economia domèstica i de les cures no remunerada, 
invisible i portada a terme sobretot per les dones. És per això veiem com la discriminació de 
gènere pel que fa a l’accés a un habitatge digne i a oportunitats de feina s’accentuen encara 
més en les crisis. Sobretot si tenim en compte que són les dones les persones que ocupen la 
majoria de llocs de treball de cures, en els quals s’han anat retallant durant l’última dècada.
La bretxa salarial, la precarització laboral i la crisi dels preus del lloguer, entre d’altres, han 
anat ofegant cada vegada més la nostra societat. Veiem que les dones són qui estan patint 
de valent alguns efectes de la pandèmia com a víctimes de violència masclista confinades 
amb els seus agressors i dones migrades que han estat abocades a ERTOS o que han perdut 
la feina.
Sabem  que  les  regidories  que  treballen  amb  els  ajuts  i  recursos són ben coneixedores 
d’aquesta situació de desigualtat i revictimització envers les dones. Però cal fer un pas més 
endavant, cal anar més enllà de dir que les polítiques que s’estan duent a terme ja tenen en 
compte a les dones. La gravetat de la situació que vivim demana que es visibilitzi clarament 
el problema  i  es  manifesti  explícitament  els  suport  i  el compromís per a paliar la situació. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7123.0
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Visibilitzar, denunciar, comunicar i fer explícita aquesta realitat social és una forma de 
política de conscienciació molt important que ha d’acompanyar totes les mesures directes.
És per aquests motius que volem traslladar al govern un prec al respecte:
Que  es  materialitzi  la  voluntat,  sovint  expressada  en  aquest  Ple,  d’introduir  una  
mirada feminista, amb criteris de gènere i de forma transversal en tots els ajuts i recursos 
que es puguin destinar a pal·liar els efectes de la crisi de la COVID, en concret afegint 
expressament:

- Novament demanem que es comuniquin les dades segregades per sexe de manera 
que es visibilitzi de forma clara i distinta la situació específica de les dones.

- Prioritzar el recursos habitacionals d’urgència, així com l’empadronament urgent, per 
a les dones sense llar que suposin una protecció real i efectiva a les situacions de 
violència masclista que s’estan produint.

- En el ventall d’ajuts socials que es promoguin en futures subvencions, i en la línia del 
que exposem en la moció anteriorment esmentada; que s’estudiï la manera d'incloure 
específicament:

- pagament de lloguers i subministraments per a totes les dones que es trobin sense 
ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social.

-  garantir   un   habitatge   immediat   per  a  les  dones  soles  i  amb  famílies 
monomarentals que estan vivint en condicions de precarietat habitacional.

- en matèria de promoció econòmica i treball; estudiar línies d’ajuts per a   les petites 
empreses de dones i per a paliar la sobrecàrrega que el teletreball pugui estar 
ocasionant, reproduint, novament, la divisió sexual dels treballs, la doble presència i 
la desigualtat en l’accés als mitjans tecnològics.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7276.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGTBI, Sra. Gros, donant resposta al prec: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7502.0

13. PREC DEL GRUP CUP PER OFERIR UNA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Seguint  amb  el  tema  que  hem  obert,  la  pandèmia  de  la COVID ha fet aflorar diverses 
mancances del nostre país. Un clar exemple dels errors és una economia basada en el tercer 
sector i massa enfocada en el turisme. Cal un pas en ferm per reformular els nostres models 
econòmics i apostar per municipis forts on hi hagi una economia circular i un consum 
responsable i de proximitat.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7276.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7502.0
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Per anar cap a un model més sostenible econòmicament i medi ambiental hem d’apostar 
també per poder treballar als nostres municipis i comarques. Una estratègia que també 
fomenta uns municipis vitals i plens de vida, allunyant-se dels models de ciutats dormitori 
que t’han s’estan expandint als municipis del Maresme degut a la seva proximitat a 
Barcelona.
És per aquests motius expressats que volem proposar al govern que treballi per formalitzar i 
gestionar una borsa de treball municipal que canalitzi les ofertes de treball del municipi, les 
persones desocupades i ofertes de cursos de formació municipals. Demanem que aquesta 
gestió sigui especialment sensible a les iniciatives d’Economia Social i Solidària, que avui 
tenen més sentit que mai; i treballi conjuntament amb les que ja existeixen al nostre poble 
perquè no desapareguin o quedin greument danyades.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7634.0

Intervenció del Sr. Alcalde com a regidor de Promoció Econòmica i Ocupació donant resposta 
al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7719.0

14. PREC DEL GRUP CUP PER BUSCAR SUPORT TÈCNIC PER IMPLEMENTAR CRITERIS 
SOCIALS A LA BORSA D’HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Lligant el nostre tercer prec amb els dos anteriors veiem que l’emergència d’habitatges que 
duem arrossegant d’anys anteriors està col·lapsant amb l’emergència generada per la 
COVID. Moltes persones estan vivint les conseqüències de la crisi econòmica generada i, a 
causa de la manca d’ingressos suficients sumada a l’augment dels preus de lloguer, hi ha 
molts casos de famílies que es veuen obligades a quedar-se sense llar per no poder fer front 
al pagament de factures i lloguers.
Des de l’Ajuntament s’impulsen ajudes pel pagament de lloguers i també hi ha diverses 
ajudes d’Acció Social que poden pal·liar diversos dels efectes, però no sempre es pot arribar a 
tothom i de la mateixa manera. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per poder començar a tenir un parc d'habitatge públic de lloguer social. Ben aviat tindrem 
tres habitatges disponibles però hem de saber amb quins criteris podrem seleccionar les 
persones que els ocupin. Ens poden venir un munt de propostes al cap com el que 
comentàvem al primer punt, víctimes de violència de gènere i dones migrades; però també 
podem pensar en famílies que han estat desnonades i s'han vist obligades a ocupar 
habitatges, famílies que actualment no poden fer front als seus lloguers, persones 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7634.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7719.0
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desocupades, homes i dones trans que tenen dificultats per accedir al mercat laboral a causa 
de la seva condició de gènere, persones migrades… Són moltes les casuístiques que es poden 
trobar.
Cal afegir que sabem que les treballadores municipals tenen molta feina a causa de la 
situació actual i no les volem col·lapsar encara més. És per aquests motius que demanem al 
govern que prevegi la contractació de personal especialitzat de suport amb experiència per 
crear unes bases específiques que tinguin en compte les diverses casuístiques que ens podem 
trobar.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7900.0

Intervenció de la regidora delegada d’Habitatge, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8011.0

15. PREC DEL GRUP JUNTS PER ARREGLAR EL PAS SUBTERRANI DE SANT CARLES.

La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“A l’accés que hi ha al pas subterrani just a l’entrada del Carrer Pascual i Carrer Rial d’en 
Pasqual, a la zona de les escales hi sobresurt una part del passamà cap a la vorera, això és un 
perill, ja que algú hi podria caure fàcilment i fer-se força mal. Al mateix lloc però direcció 
Riera i Penya, baixant a mà dreta hi ha una barana que a part d’estar trencada queda molt 
baixa. Un altre perill, ja que queda a la zona estreta de pas i hi ha una alçada de caiguda 
d’un metre aproximadament. A les imatges adjuntes podeu veure el que diem. Alguns veïns 
ens han fet arribar la queixa i nosaltres demanem que es posi remei abans de tenir 
lamentacions.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8089.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8135.0

16. PREC DEL GRUP JUNTS PER COL·LOCAR DE NOU, CORREGIR I CANVIAR SENYALS DE 
DIRECCIÓ A DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI.

La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“En diverses ocasions hem pogut comprovar que alguns conductors que circulen per el 
C/Barbeta al arribar al final del tram de sorra giren cap al carrer que els hi queda a mà 
esquerre en comptes de seguir recte. Fa un temps que la senyal de direcció prohibida no hi és 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=7900.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8011.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8089.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8135.0
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i això provoca una incertesa als conductors, sobretot als transportistes, que fa que tirin tot el 
carrer en contra direcció amb el perill que comporta. 
Un altre punt del poble on hem vist que fa temps que falta una altre senyal és al C/Pasqual 
amb cruïlla C/Jacint Verdaguer i Rial Pasqual. El cediu el pas que estava col·locat a la façana 
de l’edifici del Sindicat també fa temps que tampoc hi és i ja hi ha hagut algun conflicte per a 
veure qui té prioritat de pas en aquesta zona. 
Si pugem per la carretera del cementiri, quan arribem al creuament amb carretera de 
Torrentbó es troba una cartell de senyalització de municipis, en un..." 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8213.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que repeteixi el prec, perquè hi ha hagut interrupcions en el 
so:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8276.0

Intervenció de la Sra. Devesa, tornant a llegir el prec: 
"En diverses ocasions hem pogut comprovar que alguns conductors que circulen per el 
C/Barbeta al arribar al final del tram de sorra giren cap al carrer que els hi queda a mà 
esquerre en comptes de seguir recte. Fa un temps que la senyal de direcció prohibida no hi és 
i això provoca una incertesa als conductors, sobretot als transportistes, que fa que tirin tot el 
carrer en contra direcció amb el perill que comporta. 
Un altre punt del poble on hem vist que fa temps que falta una altre senyal és al C/Pasqual 
amb cruïlla C/Jacint Verdaguer i Rial Pasqual. El cediu el pas que estava col·locat a la façana 
de l’edifici del Sindicat també fa temps que tampoc hi és i ja hi ha hagut algun conflicte per a 
veure qui té prioritat de pas en aquesta zona. 
Si pugem per la carretera del cementiri, quan arribem al creuament amb carretera de 
Torrentbó es troba una cartell de senyalització de municipis, en un hi posa Sant Vicenç de 
Montalt amb “s” i a l’altre veïnat de “Torrent bó” separat com si es tractes de dues paraules 
en comptes de nom propi i mal accentuat. 
També al Pi Gros, trobem al final del C/Pau Casals un senyal de Stop que creiem convenient 
que es canviés al final de l’Avinguda Sant Jordi ja que tal i com es troba actualment fa de mal 
parar als conductors que baixen per el C/Pau Casals i la visibilitat és bastant dolenta. De fet, 
quan es van fer les últimes obres en aquesta zona ja vàrem demanar que es tingués en 
compte això que estem dient. 
Fem el prec per demanar que es tornin a col·locar, corregir i canviar els senyals per evitar 
aquestes confusions i possibles accidents.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8295.0

Intervenció del regidor delegat d'Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8410.0

17. PREGUNTA/PREC DEL GRUP JUNTS EN RELACIÓ AL DESTÍ DELS DINERS 
PRESSUPOSTATS PER ACTIVITATS DEL POBLE NO REALITZADES.

La regidora Sra. Moré formula la pregunta/prec recordant que el PSC també l’ha fet i han 
escoltat la resposta donada pel Sr. Coll; a continuació fa un incís del tema del pregó de Festa 
Major i continuació resumeix el text següent:
“Com molt bé sabem moltes de les activitats que estaven previstes al nostre poble 
malauradament no s’han pogut dur a terme degut a la situació actual del COVID19. 
En el pressupost municipal hi consten partides destinades a l’execució d’aquestes activitats 
que no s’han pogut dur a terme. 
Ens agradaria saber si des de govern ja han decidit on es destinaran els diners estalviats o no 
gastats? 
Des del nostre grup proposem a govern que aquests diners siguin destinats a temes de caire 
social i a ajuts directes o indirectes que facin rebrotar la vida tan social com econòmica 
d’Arenys de Munt. 
Però també volem insistir (perquè ja ho vàrem comentar en anteriors plens), que si es fa per 
via de subvencions, es faci un estudi exhaustiu d’aplicació, ja que hem pogut comprovar que 
gran part de les subvencions que s’han creat no han estat del tot efectives (molt baixa 
participació i molt baixa adjudicació), per tant es evident que alguna cosa no s’està fent del 
tot correcte. Així doncs cal que quan es proposi crear qualsevol subvenció s’intenti que 
aquesta pugui arribar a la major gent possible, encara que això comporti fer modificacions 
importants en dates, en les bases etc., d’aquesta manera també evitarem que tot l’enrenou 
que comporta la preparació d’una subvenció, inclús econòmica, el seu resultat sigui 
gratificant i efectiu. 
I dins d’aquest prec i una mica vinculat per tema econòmic/covid19, volien proposar a 
Govern (tot i que desconeixem si per part de govern es te intenció de fer-ho) posar llums de 
nadal, però ja saben que això s’ha iniciat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8487.0

Intervenció de l’Alcalde donant resposta a la pregunta, que complementa l'anterior donada 
pel regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8607.0
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18. PREC DEL GRUP JUNTS PER ARREGLAR ELS VIDRES TRENCATS QUE HI HA A L’EDIFICI 
DEL SINDICAT.

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, per una referència feta respecte al pregó 
de Festa Major per part de la regidora Sra. Moré:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8885.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que els aclariments s'han de fer al final:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8921.0

El regidor Sr. Campasol  formula el prec següent:
“Els fem arribar aquesta queixa, ja que diversos veïns, ens han advertit de la perillositat dels 
vidres trencats que hi ha a l’edifici del Sindicat. 
Fins i tot ens han dit que s’ha arribat a entrar alguna instància per aquest tema, al voltant 
del mes de juny. 
Com saben, els regidors del consistori que no estan a Govern, tenim accés a la plataforma del 
portal de l’electe o portal corporatiu, on podem veure les instàncies que entren els vilatans 
del municipi, això sí, només podem veure les que fa més de 90 dies que s’han registrat. 
Justament hem volgut cercar la instància que els hi comentem, però no l’hem pogut veure, 
tot i que ja fa mes de 90 dies, de fet, hem fet una cerca de l’últim any i no ens mostra res. Per 
tant, aprofitem per demanar que també es posi solució a aquest problema informàtic, i com 
ja hem manifestat en d’altres ocasions i per la confidencialitat que tenim signada com a 
regidors, demanem que fins i tot s’anul·li aquest filtre dels 90 dies i puguem veure les 
instàncies com ho pot conèixer un regidor de govern. Adjuntem una imatge on es pot 
apreciar com no ens mostra cap instància tot i fent una cerca dels últims 365 dies i tampoc 
poden veure els decret.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=8934.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila donant resposta al prec: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9061.0

19. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9072.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre els òrgans de participació del municipi i sobre el 
PAM que els han fet arribar:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9105.0
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Intervenció de la  regidora Sra. Batista donant resposta a la Sra. Castillo, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9291.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre la implicació de la regidora i sobre el PAM:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9375.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré respecte a la resposta donada pel Sr. Coll sobre el 
pregó:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9574.0

Intervenció del regidor Sr. Coll sobre el pregó:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9606.0

Intervenció del regidor Sr. Muns dient a la Sra. Gros que en el seu prec una de les coses que 
demanaven era que es recullin les dades segregades per gènere:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9642.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros sobre la petició del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9676.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre la participació: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9720.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la Sra. Castillo i donant per acabat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0175d09cfa4401d8?startAt=9751.0

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 trenta-set minuts, de la qual cosa, jo, el secretari, 
CERTIFICO.
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