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ACTA NÚMERO 8/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vuit de juliol de dos 
mil vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents 
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels 
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i 
Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, 
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. 
Abel Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez 
Muñoz-Torrero.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, comenta que hi ha una nova víctima de violència 
sexista i homòfona, explica que a Arenys de Munt hi ha una entitat que lluita contra 
l’homofòbia i està fent una gran tasca, l’ASSOCIACIÓ AMUNT LGBTI. També recorda als veïns 
i veïnes el núm. de telèfon al qual poden fer precs i preguntes en relació amb el Ple d’avui i 
que es respondran al final del mateix. 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1.0

El Sr. Alcalde també diu que abans de tractar la part dispositiva es llegirà una declaració 
institucional que ha formulat el grup CUP i que ha estat pactada amb tots els grups 
municipals, excepte el grup PSC.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=133.0

El regidor Sr. Muns, del grup CUP, llegeix el text següent: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA A CINC ANYS DE PRESÓ

El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la terrible 
sentència de 5 anys de presó per al Marcel Vivet per exercir el seu dret de participació en 
una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una manifestació que va ser 
convocada en resposta a l'homenatge organitzat per JUSAPOL el mateix dia a favor dels 
policies nacionals que havien actuat durant els fets de l'1 d'octubre.

El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat contra 
l’autoritat i més de 2100€ de multa.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=133.0
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Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha presentat un recurs d'apel·lació de la 
sentència on redueix la demanda de presó de 4 anys i 9 mesos a 6 mesos. Justifiquen un 
canvi de criteri en la petició de penes en aquesta mena de casos perquè siguin més 
proporcionals.

En Marcel és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i aquella 
tardor de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que van reprimir el poble 
català l’1 d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia ho vam fer per mostrar el 
rebuig a la manifestació convocada pel sindicat de policies espanyol JUSAPOL. En Marcel i 
tots nosaltres vam sortir amb l’antifeixisme per bandera i en defensa de les institucions 
catalanes, les mateixes que uns mesos després es van personar com a acusació particular 
contra el nostre company.

Més de 3000 encausades veuen com la repressió impulsada pel govern autonòmic de la 
Generalitat no s’atura. Els mateixos que d’una banda criden a la mobilització, són aquells 
que de la mà de l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i empresonen. La Generalitat de 
Catalunya, que es manté com acusació particular en més de 70 casos contra 
independentistes inclòs el cas d’en Marcel, ha acabat demanant quatre anys, nou mesos i un 
dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 euros.

Un altre cop ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per discriminar 
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l’exercici de drets 
fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret a la protesta.

Atenent que en el redactat de la sentència, malgrat que el magistrat reconeix que no hi ha 
imatges que acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de l’agent n’hi ha 
prou per imposar la sentència condemnatòria, el jutge li imposa la màxima pena que 
demanaven les acusacions.

Atenent les darreres informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa de Marcel 
Vivet, representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el mateix agent dels 
Mossos d’Esquadra que va acusar en Marcel d’haver-lo agredit durant la manifestació, 
també va acusar dels mateixos fets un altre noi.

Atenent que aquesta denúncia posa de manifest que les acusacions plantejades per la 
Generalitat de Catalunya, que han acabat amb una condemna de cinc anys per en Marcel 
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Vivet, es basen en el testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu judicial per 
condemnar-lo, una falsedat que ja venia del redactat policial que es va fer servir en el seu 
moment per encausar-lo mesos després de la manifestació.

Atenent que aquests fets tan greus posen en risc els drets fonamentals que haurien de 
defensar les institucions democràtiques del nostre país.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d'Arenys de Munt declarem que

PRIMER.- Expressem tota la nostra solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats davant 
d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els pròxims 
mesos a la presó.

SEGON.- Rebutgem de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència provincial de 
5 anys de presó i 2000 euros de multa a en Marcel Vivet.

TERCER.- Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri com acusació 
particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. I en el cas 
que es presenti recurs a la sentència de presó de Marcel Vivet, que la Generalitat es retiri 
com acusació particular.

QUART.- Demanem al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra 
que deixin de recolzar la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista.

CINQUÈ.- Condemnem la repressió contra el moviment independentista i de manera 
especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat 
d’expressió.

SISÈ.- Es farà arribar aquesta declaració institucional de l’Ajuntament d’Arenys de Munt al 
govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.”

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=178.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Muñoz, del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=475.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=178.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=475.0
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Intervenció de la regidora Sra. Muñoz manifestant que no s’adhereixen a la declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=483.0

PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10/06/2021.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=490.0

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

2. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE BASES REGULADORES D’AJUTS EN ESPÈCIE PER AL 
TRANSPORT EN AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARENYS DE 
MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA PER A PERSONES DE 65 O MÉS 
ANYS D’EDAT I APROVACIÓ INICIAL DE LES NOVES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS EN ESPÈCIE PER AL TRANSPORT EN 
AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARENYS DE MUNT, ARENYS DE 
MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA PER A PERSONES DE 65 O MÉS ANYS D’EDAT.

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que en Junta de Portaveus s’ha acordat deixar el punt 
sobre la taula, per tractar-ho en un Ple extraordinari que es farà a finals de juliol, ja que es 
vol incloure a més col·lectius en el seu objecte.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=512.0

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DELS TERMES D’ARENYS DE 
MUNT I DOSRIUS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i pregunta a la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. 
Gros, si es troba bé per tractar el tema:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=579.0

La regidora Sra. Gros diu que sí i a continuació exposa breument el seu contingut; tot seguit 
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=483.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=490.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=512.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=579.0
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“Atès que l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha iniciat les operacions de DELIMITACIÓ ENTRE 
ELS TERMES MUNICIPALS D’ARENYS DE MUNT I DOSRIUS.

Atès que desprès de dues reunions, s’ha signat l’acta de delimitació la qual diu de forma 
literal:

“Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei 
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i amb 
les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les que es 
garanteix la identitat dels assistents, el contingut de les seves manifestacions i el moment en 
què es produeixen, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant el 
seu desenvolupament.
Data: 30 de juny de 2021

Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Dosrius:
Il·lma. Sra. Sílvia Garrido Galera, alcaldessa
Sr. Pere Rovira Martorell, regidor d’Urbanisme
Sr. Sergi de Diego Mas, secretari accidental

En representació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt:
Il·lm. Sr. Josep Sánchez i Camp, Alcalde
Sra. Sra. M. Àngels Gros i Argeles, regidora
Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, secretària

En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Raül Ledo Fernández, tècnic designat conjuntament per la Direcció General 
d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de 
delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals, a la reunió celebrada el dia 9 
de juny de 2021, han comparegut els següents: 

● Sr. Víctor Marroquí Sagalés en representació de la Sra. Rosa Maria Sagalés Corrons. 

Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de 
termino y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Arenys de Munt y de 
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Dosrius pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 27 de desembre de 1918 i els 
quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geogràfico y Estadístico.

En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document “Replantejament de la línia de 
delimitació entre els termes municipals d’Arenys de Munt i de Dosrius, Fites F-1 a F-6”, de 19 
de maig de 2019, en què es localitzen les fites reconegudes en aquestes actes.

En 21 de maig de 2021 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als 
ajuntaments afectats. 

Posteriorment, els dies 9 i 30 de juny de 2021, s’han reunit els representants municipals i de 
la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació han realitzat les 
operacions de delimitació.

Els representants dels ajuntaments de Dosrius i d’Arenys de Munt accepten les coordenades 
UTM de les fites primera (F1) i sisena (F6), localitzades sobre el terreny i les coordenades de 
les fites restants. Així mateix, acorden adaptar la posició de les fites segona (F2), tercera (F3), 
quarta (F4) i cinquena (F5) i el traçat de la línia de terme a la realitat geogràfica existent i a la 
cartografia vigent a escala 1:5 000.

D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de 
terme següent:

Fita 1: se situa al Coll de la Ferradura, al sud-est d’una intersecció de pistes. Es reconeix com 
ha fita una pedra de forma irregular d’un metre i vuitanta centímetres per dos metres a la 
base i un metre i vint centímetres d’alçària. Té una inscripció gravada en forma de ferradura. 
Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Sant Vicenç de Llavaneres. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 458136,4 i Y: 4606143,0.

Fita 2: se situa al marge est del camí de Ferradura i situat al nord-oest del Turó del Mig. La 
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior va en línia recta fins al marge est del 
camí Ferradura i segueix el marge est del camí fins a trobar la fita segona. Les coordenades 
UTM ETRS89 31N són: X: 458115,7 i Y: 4606411,7.

Fita 3: se situa a la intersecció del marge est del camí de Ferradura amb el marge sud del 
camí que porta a Can Jaume Alzina. Hi ha una fita testimoni al sud de la intersecció i al nord 
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de la Creu de Rupit. Les coordenades UTM ETRS89 31N  de la fita testimoni són: X: 457980,4 
i Y: 4606876,8. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior  segueix el marge 
est del camí on es troben situades totes dues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: 
X: 457980,7 i Y: 4606884,8.

Fita 4: se situa en la intersecció del marge est del camí de Ferradura amb el marge sud d’un 
camí que s’incorpora al camí de la ferradura per la dreta. A trenta-tres metres al nord-oest 
de la fita quarta hi ha una fita testimoni de pedra irregular de un metre i quaranta 
centímetres per un metre i deu centímetres de costats a la base i un metre i deu centímetres 
d’alçària. Les coordenades UTM ETRS89 31N  de la fita testimoni són: X: 457958,6 i Y: 
4607551,2. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior  segueix el marge est 
del camí on es troben situades totes dues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 
457991,1 i Y: 4607540,3.

Fita 5: se situa al nord del Coll del Pi de Buac, a la intersecció del marge est del camí de 
Ferradura amb el marge sud d’un camí que s’incorpora per la dreta. A quaranta metres al 
nord-est hi ha una fita de pedra irregular de un metre i quaranta centímetres per un metre i 
deu centímetres de costats a la base i un metre i deu centímetres d’alçària. Les coordenades 
UTM ETRS89 31N  de la fita testimoni són: X: 457979,1 i Y: 4607726,4. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior  segueix el marge est del camí on es troben 
situades totes dues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 457964,3 i Y: 4607689,6.

Fita 6: se situa al sud-oest de Pi de Buac i al sud-est del Turó Pi de Buac, al marge est d’un 
camí. Hi ha una fita de pedra de forma aproximada de prisma recte de base rectangular de 
vint per tretze centímetres de costs a la base i trenta-set centímetres d’alçària. Conté a una 
de les seves cares visibles la inscripció “V”. S'ha trobat al costat de la fita, una fita prismàtica 
de base triangular de 37 x 30 x 30 cm de base i 65 cm d'alçada, amb les inscripcions “V”, “D” 
i “A” als seus costats. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior  segueix el 
marge est del camí on es troben situades totes dues fites. Aquesta fita és també comuna 
amb el terme municipal de Vallgorguina. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 458115,8 
i Y: 4608076,2.

Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), 
mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics 
utilitzats per determinar la seva posició.
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Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos 
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels 
plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació.

De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments

SITGNATURES

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme d'acord 
amb allò que estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

FITA PUNT X Y 

F1 458136,4 4606143,0

Punt 1 458136,4 4606143,0
Punt 2 458129,2 4606147,7
Punt 3 458120,8 4606152,9
Punt 4 458114,5 4606157,8
Punt 5 458109,3 4606162,1
Punt 6 458103,6 4606166,0
Punt 7 458102,3 4606167,7
Punt 8 458099,1 4606172,8
Punt 9 458095,7 4606178,7
Punt 10 458093,6 4606182,4
Punt 11 458089,8 4606191,3
Punt 12 458088,0 4606196,5
Punt 13 458087,3 4606201,1
Punt 14 458086,9 4606203,9
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Punt 15 458087,1 4606225,1
Punt 16 458086,9 4606226,8
Punt 17 458086,5 4606229,1
Punt 18 458085,5 4606230,9
Punt 19 458073,7 4606248,7
Punt 20 458063,7 4606270,8
Punt 21 458062,6 4606273,3
Punt 22 458061,4 4606275,3
Punt 23 458053,5 4606286,0
Punt 24 458051,8 4606288,8
Punt 25 458050,7 4606292,1
Punt 26 458049,5 4606305,6
Punt 27 458049,7 4606309,5
Punt 28 458050,7 4606312,6
Punt 29 458051,8 4606315,0
Punt 30 458053,7 4606317,4
Punt 31 458065,2 4606327,2
Punt 32 458076,4 4606337,1
Punt 33 458085,3 4606344,5
Punt 34 458087,9 4606347,5
Punt 35 458095,8 4606359,1
Punt 36 458109,0 4606373,7
Punt 37 458112,4 4606378,3
Punt 38 458114,9 4606383,3
Punt 39 458115,6 4606387,5
Punt 40 458116,3 4606401,1
Punt 41 458115,7 4606411,7

F2 458115,7 4606411,7

Punt 1 458115,7 4606411,7
Punt 2 458113,7 4606420,5
Punt 3 458113,0 4606424,6
Punt 4 458112,5 4606427,6
Punt 5 458111,8 4606431,6
Punt 6 458111,9 4606436,1
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Punt 7 458110,8 4606443,2
Punt 8 458108,6 4606451,0
Punt 9 458107,4 4606454,7
Punt 10 458106,1 4606458,2
Punt 11 458102,6 4606461,1
Punt 12 458100,1 4606462,5
Punt 13 458098,6 4606463,2
Punt 14 458097,4 4606463,5
Punt 15 458096,5 4606463,6
Punt 16 458095,0 4606464,3
Punt 17 458090,4 4606465,9
Punt 18 458087,1 4606468,2
Punt 19 458084,8 4606470,8
Punt 20 458083,1 4606473,8
Punt 21 458081,7 4606477,8
Punt 22 458080,1 4606480,6
Punt 23 458077,2 4606484,5
Punt 24 458075,5 4606486,4
Punt 25 458074,2 4606488,0
Punt 26 458072,0 4606490,0
Punt 27 458069,7 4606491,3
Punt 28 458067,1 4606492,5
Punt 29 458061,8 4606494,1
Punt 30 458058,3 4606494,9
Punt 31 458055,5 4606495,5
Punt 32 458053,2 4606496,3
Punt 33 458052,0 4606496,7
Punt 34 458050,9 4606497,4
Punt 35 458050,1 4606498,3
Punt 36 458047,7 4606500,3
Punt 37 458044,9 4606503,6
Punt 38 458042,3 4606506,6
Punt 39 458040,9 4606508,5
Punt 40 458039,3 4606510,2
Punt 41 458037,4 4606512,3
Punt 42 458035,9 4606513,6
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Punt 43 458035,0 4606514,3
Punt 44 458033,5 4606515,6
Punt 45 458031,5 4606516,9
Punt 46 458030,0 4606518,0
Punt 47 458027,8 4606519,6
Punt 48 458026,2 4606521,5
Punt 49 458023,8 4606524,3
Punt 50 458022,2 4606526,4
Punt 51 458021,0 4606527,3
Punt 52 458019,0 4606528,7
Punt 53 458016,4 4606530,0
Punt 54 458011,1 4606532,6
Punt 55 458006,8 4606533,9
Punt 56 458003,7 4606534,4
Punt 57 458001,8 4606534,8
Punt 58 458000,2 4606535,3
Punt 59 457998,7 4606536,3
Punt 60 457996,7 4606537,9
Punt 61 457993,6 4606540,6
Punt 62 457991,3 4606542,5
Punt 63 457986,6 4606546,6
Punt 64 457983,2 4606549,6
Punt 65 457979,4 4606552,7
Punt 66 457976,6 4606555,3
Punt 67 457973,2 4606558,1
Punt 68 457971,0 4606560,0
Punt 69 457969,2 4606561,6
Punt 70 457967,6 4606563,2
Punt 71 457965,2 4606565,0
Punt 72 457963,5 4606566,0
Punt 73 457961,6 4606566,7
Punt 74 457959,7 4606567,1
Punt 75 457957,6 4606567,6
Punt 76 457955,8 4606567,9
Punt 77 457954,0 4606568,3
Punt 78 457948,9 4606570,2



    

     

_____

Punt 79 457946,5 4606571,1
Punt 80 457943,8 4606572,3
Punt 81 457941,8 4606573,0
Punt 82 457938,7 4606574,2
Punt 83 457935,3 4606575,5
Punt 84 457931,3 4606577,0
Punt 85 457927,7 4606578,7
Punt 86 457924,9 4606579,6
Punt 87 457921,6 4606581,1
Punt 88 457918,9 4606582,4
Punt 89 457916,5 4606583,8
Punt 90 457914,1 4606585,4
Punt 91 457910,6 4606588,1
Punt 92 457904,1 4606593,2
Punt 93 457900,9 4606595,4
Punt 94 457897,9 4606597,2
Punt 95 457893,6 4606599,5
Punt 96 457888,6 4606602,2
Punt 97 457884,3 4606604,1
Punt 98 457881,4 4606605,2
Punt 99 457878,8 4606606,2
Punt 100 457875,7 4606607,0
Punt 101 457873,3 4606607,4
Punt 102 457867,7 4606607,3
Punt 103 457864,7 4606607,3
Punt 104 457861,6 4606607,3
Punt 105 457856,7 4606607,3
Punt 106 457854,3 4606607,2
Punt 107 457849,7 4606607,3
Punt 108 457846,0 4606607,3
Punt 109 457841,8 4606607,3
Punt 110 457839,0 4606607,1
Punt 111 457835,6 4606607,2
Punt 112 457831,0 4606606,8
Punt 113 457828,1 4606606,7
Punt 114 457824,9 4606606,7



    

     

_____

Punt 115 457823,6 4606606,9
Punt 116 457822,4 4606607,1
Punt 117 457821,0 4606607,3
Punt 118 457819,8 4606607,6
Punt 119 457818,2 4606607,9
Punt 120 457816,9 4606608,4
Punt 121 457815,8 4606609,3
Punt 122 457815,2 4606610,4
Punt 123 457814,9 4606611,5
Punt 124 457814,7 4606613,5
Punt 125 457814,8 4606615,5
Punt 126 457814,9 4606617,3
Punt 127 457814,9 4606619,0
Punt 128 457815,0 4606620,3
Punt 129 457815,4 4606621,6
Punt 130 457815,9 4606622,8
Punt 131 457816,7 4606623,8
Punt 132 457818,7 4606626,6
Punt 133 457819,5 4606627,6
Punt 134 457820,4 4606628,9
Punt 135 457821,2 4606630,2
Punt 136 457822,0 4606631,9
Punt 137 457823,3 4606634,8
Punt 138 457824,2 4606637,0
Punt 139 457825,3 4606638,8
Punt 140 457826,1 4606640,4
Punt 141 457826,7 4606641,3
Punt 142 457827,4 4606642,5
Punt 143 457828,7 4606644,3
Punt 144 457829,7 4606645,8
Punt 145 457830,8 4606647,4
Punt 146 457832,7 4606649,5
Punt 147 457835,6 4606652,7
Punt 148 457838,6 4606655,5
Punt 149 457841,9 4606658,8
Punt 150 457844,2 4606660,7



    

     

_____

Punt 151 457847,5 4606663,6
Punt 152 457849,1 4606664,7
Punt 153 457851,0 4606665,7
Punt 154 457852,6 4606666,5
Punt 155 457854,4 4606667,1
Punt 156 457857,3 4606667,5
Punt 157 457860,6 4606668,1
Punt 158 457863,7 4606668,9
Punt 159 457866,1 4606669,8
Punt 160 457868,5 4606671,1
Punt 161 457870,6 4606672,2
Punt 162 457872,0 4606672,9
Punt 163 457873,7 4606674,2
Punt 164 457874,9 4606675,0
Punt 165 457876,3 4606675,9
Punt 166 457877,5 4606677,2
Punt 167 457878,9 4606678,5
Punt 168 457880,3 4606679,7
Punt 169 457881,6 4606681,3
Punt 170 457883,6 4606683,7
Punt 171 457885,7 4606686,3
Punt 172 457888,8 4606689,9
Punt 173 457890,8 4606692,4
Punt 174 457891,9 4606694,0
Punt 175 457892,9 4606695,4
Punt 176 457894,3 4606697,1
Punt 177 457895,2 4606698,6
Punt 178 457896,0 4606700,0
Punt 179 457896,5 4606701,1
Punt 180 457896,8 4606702,1
Punt 181 457896,9 4606703,7
Punt 182 457897,0 4606706,5
Punt 183 457896,6 4606710,0
Punt 184 457896,3 4606714,1
Punt 185 457896,1 4606717,5
Punt 186 457896,0 4606718,9



    

     

_____

Punt 187 457895,9 4606721,5
Punt 188 457896,0 4606723,6
Punt 189 457895,9 4606726,2
Punt 190 457896,0 4606728,8
Punt 191 457896,2 4606731,4
Punt 192 457896,4 4606732,9
Punt 193 457896,7 4606733,8
Punt 194 457897,2 4606735,8
Punt 195 457897,9 4606737,3
Punt 196 457898,8 4606738,8
Punt 197 457900,2 4606740,6
Punt 198 457904,0 4606744,0
Punt 199 457907,6 4606746,9
Punt 200 457909,9 4606748,7
Punt 201 457912,7 4606750,4
Punt 202 457915,0 4606751,7
Punt 203 457916,3 4606752,4
Punt 204 457918,0 4606753,0
Punt 205 457919,3 4606753,5
Punt 206 457920,7 4606754,0
Punt 207 457922,1 4606754,4
Punt 208 457923,3 4606754,8
Punt 209 457923,9 4606755,0
Punt 210 457924,8 4606755,2
Punt 211 457926,7 4606755,4
Punt 212 457928,1 4606755,8
Punt 213 457930,5 4606756,8
Punt 214 457933,4 4606758,1
Punt 215 457936,0 4606759,4
Punt 216 457938,7 4606760,9
Punt 217 457940,2 4606761,8
Punt 218 457941,5 4606762,6
Punt 219 457943,2 4606763,7
Punt 220 457944,0 4606764,4
Punt 221 457945,0 4606765,4
Punt 222 457946,3 4606766,3



    

     

_____

Punt 223 457947,3 4606767,5
Punt 224 457948,6 4606768,9
Punt 225 457949,6 4606770,2
Punt 226 457950,4 4606771,8
Punt 227 457951,2 4606773,4
Punt 228 457951,7 4606774,7
Punt 229 457952,2 4606776,0
Punt 230 457952,7 4606777,1
Punt 231 457953,5 4606778,4
Punt 232 457954,4 4606779,4
Punt 233 457955,2 4606780,1
Punt 234 457956,2 4606780,7
Punt 235 457957,8 4606781,5
Punt 236 457958,9 4606781,7
Punt 237 457960,5 4606781,8
Punt 238 457962,5 4606782,1
Punt 239 457965,9 4606782,7
Punt 240 457969,6 4606783,4
Punt 241 457972,2 4606784,1
Punt 242 457974,8 4606785,1
Punt 243 457976,9 4606786,0
Punt 244 457978,6 4606787,0
Punt 245 457980,0 4606788,0
Punt 246 457983,2 4606790,6
Punt 247 457985,2 4606793,3
Punt 248 457986,6 4606796,6
Punt 249 457987,4 4606799,2
Punt 250 457987,8 4606806,4
Punt 251 457987,8 4606812,8
Punt 252 457987,9 4606813,9
Punt 253 457991,0 4606820,2
Punt 254 457992,6 4606822,8
Punt 255 457991,2 4606826,0
Punt 256 457985,9 4606830,5
Punt 257 457983,3 4606832,7
Punt 258 457981,3 4606835,3



    

     

_____

Punt 259 457979,3 4606837,7
Punt 260 457978,1 4606839,2
Punt 261 457977,2 4606840,5
Punt 262 457974,5 4606842,9
Punt 263 457974,6 4606850,0
Punt 264 457972,4 4606853,9
Punt 265 457971,4 4606857,2
Punt 266 457971,3 4606865,9
Punt 267 457972,6 4606869,6
Punt 268 457974,5 4606873,8
Punt 269 457977,3 4606879,4
Punt 270 457980,7 4606884,8

F3 457980,7 4606884,8

F3test 457980,4 4606876,8

Punt 1 457980,7 4606884,8
Punt 2 457988,0 4606885,0
Punt 3 457988,3 4606887,7
Punt 4 457990,5 4606891,9
Punt 5 457992,3 4606897,1
Punt 6 457993,2 4606904,3
Punt 7 457993,9 4606912,7
Punt 8 457996,7 4606936,8
Punt 9 457997,5 4606940,4
Punt 10 457999,9 4606948,1
Punt 11 458002,2 4606954,4
Punt 12 458003,6 4606960,7
Punt 13 458004,5 4606969,4
Punt 14 458004,5 4606977,3
Punt 15 458002,7 4606985,5
Punt 16 458000,2 4606997,5
Punt 17 457997,9 4607004,9
Punt 18 457992,8 4607021,9
Punt 19 457987,6 4607035,5



    

     

_____

Punt 20 457985,8 4607043,0
Punt 21 457981,2 4607064,1
Punt 22 457980,7 4607076,2
Punt 23 457980,0 4607088,3
Punt 24 457979,4 4607100,2
Punt 25 457977,5 4607108,9
Punt 26 457971,8 4607126,0
Punt 27 457962,2 4607151,3
Punt 28 457961,4 4607156,7
Punt 29 457961,2 4607164,3
Punt 30 457963,4 4607169,1
Punt 31 457971,7 4607177,3
Punt 32 457991,0 4607194,3
Punt 33 458004,2 4607203,1
Punt 34 458016,8 4607208,4
Punt 35 458029,3 4607212,0
Punt 36 458037,7 4607216,0
Punt 37 458051,7 4607223,9
Punt 38 458066,2 4607234,5
Punt 39 458075,7 4607244,5
Punt 40 458077,8 4607247,7
Punt 41 458079,2 4607254,8
Punt 42 458078,6 4607263,7
Punt 43 458076,3 4607272,4
Punt 44 458073,6 4607276,1
Punt 45 458064,1 4607287,0
Punt 46 458054,3 4607294,1
Punt 47 458040,6 4607300,2
Punt 48 458027,1 4607303,8
Punt 49 458014,8 4607305,9
Punt 50 458001,1 4607306,7
Punt 51 457984,9 4607307,0
Punt 52 457973,4 4607307,6
Punt 53 457968,9 4607309,2
Punt 54 457965,2 4607314,6
Punt 55 457963,4 4607322,5



    

     

_____

Punt 56 457963,8 4607328,7
Punt 57 457966,8 4607337,4
Punt 58 457969,9 4607346,3
Punt 59 457973,4 4607362,6
Punt 60 457982,6 4607391,7
Punt 61 457984,2 4607398,1
Punt 62 457985,0 4607404,3
Punt 63 457983,4 4607444,0
Punt 64 457983,4 4607451,1
Punt 65 457984,5 4607462,2
Punt 66 457989,1 4607486,1
Punt 67 457991,6 4607501,8
Punt 68 457992,9 4607513,0
Punt 69 457991,1 4607540,3

F4 457991,1 4607540,3

F4test 457958,6 4607551,2

Punt 1 457991,1 4607540,3
Punt 2 457990,6 4607544,2
Punt 3 457978,5 4607555,0
Punt 4 457951,1 4607580,6
Punt 5 457937,4 4607595,9
Punt 6 457933,5 4607603,7
Punt 7 457931,4 4607611,1
Punt 8 457932,3 4607618,0
Punt 9 457936,0 4607632,0
Punt 10 457941,3 4607645,5
Punt 11 457954,4 4607670,5
Punt 12 457961,3 4607684,8
Punt 13 457964,3 4607689,6

F5 457964,3 4607689,6

F5test 457979,1 4607726,4



    

     

_____

Punt 1 457964,3 4607689,6
Punt 2 457967,2 4607697,4
Punt 3 457966,8 4607699,3
Punt 4 457966,9 4607704,3
Punt 5 457968,4 4607707,7
Punt 6 457969,1 4607710,7
Punt 7 457967,4 4607718,1
Punt 8 457960,1 4607724,7
Punt 9 457946,8 4607731,9
Punt 10 457944,3 4607735,5
Punt 11 457943,6 4607740,8
Punt 12 457946,5 4607745,4
Punt 13 457953,5 4607753,6
Punt 14 457962,8 4607768,1
Punt 15 457974,8 4607814,5
Punt 16 457981,7 4607845,5
Punt 17 457985,3 4607856,5
Punt 18 457987,7 4607858,2
Punt 19 457992,9 4607859,1
Punt 20 457998,9 4607860,2
Punt 21 458003,3 4607863,6
Punt 22 458008,3 4607868,5
Punt 23 458011,8 4607878,6
Punt 24 458013,6 4607891,2
Punt 25 458014,0 4607905,4
Punt 26 458014,8 4607912,3
Punt 27 458018,4 4607920,8
Punt 28 458026,9 4607930,5
Punt 29 458040,9 4607942,9
Punt 30 458063,4 4607961,0
Punt 31 458074,2 4607969,9
Punt 32 458094,0 4607982,6
Punt 33 458111,2 4607991,3
Punt 34 458115,3 4607995,5
Punt 35 458116,2 4607998,9



    

     

_____

Punt 36 458114,8 4608001,7
Punt 37 458111,7 4608004,4
Punt 38 458105,4 4608004,4
Punt 39 458100,0 4608007,6
Punt 40 458094,6 4608014,5
Punt 41 458093,0 4608019,1
Punt 42 458093,0 4608025,5
Punt 43 458095,1 4608031,5
Punt 44 458097,0 4608037,9
Punt 45 458097,2 4608051,5
Punt 46 458100,2 4608057,0
Punt 47 458104,7 4608060,2
Punt 48 458109,3 4608066,1
Punt 49 458115,8 4608076,2

F6 458115,8 4608076,2

Atès que aquest acta ha d’aprovar-se pel Ple en un termini de tres mesos des de la seva 
signatura.

En base a l’anterior, la Comissió Informativa de Serveis territorials proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’acta de delimitació dels termes d’Arenys de Munt i Dosrius transcrita en la 
part expositiva d’aquest acord.

Segon.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Dosrius, a la Direcció General 
d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=616.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=616.0


    

     

_____

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=717.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=731.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=817.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=877.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=912.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=923.0

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS FESTIUS LOCALS A ARENYS DE MUNT PER A L’ANY 
2022.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=929.0

El regidor delegat de Festes, Sr. Coll, exposa breument el seu contingut; tot seguit llegeix la 
següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en la sessió 
plenària del passat dia 23 de juny de 2021, va ratificar la proposta dels dies festius laborals 
per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 8446, de 30 de juny de 2021.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=717.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=731.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=817.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=877.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=912.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=923.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=929.0


    

     

_____

Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord, tal com determina l’article 
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de treball, 
jornades especials i descansos.

Atès que s’ha obert l’expedient 1195/2021 i s’ha comprovat que els festius que es proposen 
no coincideixen amb el festius proposats per la Generalitat.

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

Primer.- Aprovar com a festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2022 els dies 25 d’abril 
(dilluns) i 11 de novembre (divendres).

Segon.- Comunicar l’acord adoptat al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya abans del 31 de juliol.”

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=946.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1035.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Devesa, del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1038.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa dient que li toca intervenir al grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1043.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora Sra. Castillo, del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1050.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1058.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1070.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=946.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1035.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1038.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1043.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1050.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1058.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1070.0


    

     

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1086.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1098.0

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

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC ECONÒMIC ADMINISTRATIU I DE LA 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL TRAM 
DE RIERA I PENYA, TORRENT D’EN PUIG I ROTONDA CARRETERA C-61. (Tram 4) PER 
PROCEDIMENT OBERT.

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1104.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut; tot seguit 
llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que en data 8/06/21 ha estat aprovat definitivament pel Ple el Projecte d’OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL TRAM DE RIERA I PENYA, TORRENT D’EN PUIG I ROTONDA CARRETERA 
C-61. (Tram 4) havent-se publicat aquesta aprovació al BOPB de 16/06/21 i al DOGC de la 
mateixa data, amb un preu total: 2.301.752,52 € que es divideix:

Lot 1: 1.096.426,67 € (IVA exclòs) i 1.326.676,27 € (IVA inclòs).
Lot 2: 805.848,14 € (IVA exclòs) i 975.076,25 € (IVA inclòs).

Vist que la quantia de les obres superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost  2021 
i,  per tant, la contractació és competència del Ple, segons determina la Disposició 3a de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,

Atès que per agilitat en la contractació es considera la delegació dels actes posteriors a 
l’aprovació del plec i convocatòria de la licitació en la Junta de Govern, que es reuneix de 
forma setmanal i aquesta poden acudir tots els regidors de l’Ajuntament,

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1086.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1098.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1104.0


    

     

_____

Atès aquesta delegació és possible en virtut del que determina l’art. 22.4, en relació al 22.2 
ñ) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local, així com per l’art. 52.4 i 57 del Decret 
Legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya,

Examinats els informes de Secretaria 49/21 i 50/21 i d’Intervenció 306/21  d’1 de juliol.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Convocar procediment obert, de tramitació ordinària, per a la contractació de les 
obres d’urbanització del tram Riera i Penya, Torrent d’en Puig i Rotonda carretera C-61 
(Tram 4), en dos lots:

- Lot 1:  Fase 4.1 Rambla Riera i Penya i millora connexió barri Sant Carles, que alhora 
es divideix en:

1) Fase 4.1a. Calçada viaria de la Rambla Riera i Penya (3.500 m2)
2) Fase 4.1b. Voreres i connexió amb barri Sant Carles(1.630 m2)

- Lot 2: Fase 4.2. Rotonda a la carretera C-61, Torrent d’en Puig i cobriment riera (3.300 
m2)

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la licitació i que 
forma part de l’expedient a tots els efectes.

Tercer.- Autoritzar les següents despeses:

Projecte d’inversió lot Any Aplicació Import (IVA inclòs)

2018/2/INVER/14 LOT 1 2021 210 1532 60901 692.722,39 €
2018/2/INVER/14 LOT 1 2022 210 1532 60901 633.953,88 €

Total 1.326.676,27 €

Projecte d’inversió lot Any Aplicació Import (IVA inclòs)

2021/2/INVER/1 LOT 2 2021 210 1531 60900 487.538,13 €
2021/2/INVER/1 LOT 2 2022 210 1531 60900 487.538,12 €

Total 975.076,25 €
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Atès que les obres es financen parcialment amb endeutament, es tracta d’una licitació 
anticipada en aplicació de la Disposició addicional tercera de la Llei .9/2017, pel que es 
condiciona la despesa a la signatura del préstec previst per a l’exercici 2021, d’acord amb les 
previsions de l’Annex d’inversions del pressupost 2021.

Quart.- Obrir un termini per a la presentació d’ofertes de 26 dies naturals, des de la 
publicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament; aquet termini és comú per impugnar el 
plec i la licitació s’ajornarà en el cas de presentació d’al·legacions o recursos.

Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern la competència per realitzar tots els tràmits i gestions 
posteriors a aquesta aprovació.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1130.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1386.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1395.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1591.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1729.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1775.0

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1777.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1794.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1130.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1386.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1395.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1591.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1729.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1775.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1777.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1794.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1825.0

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

PART DE CONTROL

6. MOCIÓ DEL GRUP PSC EN DEFENSA DE LA RECONCILIACIÓ, LA CONCÒRDIA I EL 
DIÀLEG A CATALUNYA.

El Sr. Alcalde introdueix el punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1835.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent: 

“Atès que davant la crisi social i econòmica que estem patint, cal una sortida pactada al 
bloqueig institucional existent i un compromís ferm amb el diàleg i la negociació com a 
elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens social. 

Atès que l'acció de l’actual Govern de l'Estat en relació amb Catalunya s'adreça a plantejar 
solucions als conflictes territorials enquistats. Ni el diàleg és humiliació, ni buscar la 
reconciliació és un senyal de debilitat, i la generositat en un Estat de dret i democràtic com 
el nostre dins de la llei, és una virtut.

Atès que el Consell de Ministres ha aprovat la concessió dels indults als polítics i dirigents 
independentistes condemnats per haver trencat l’Estat de dret i democràtic quan van 
aprovar i legislar en contra de l’Estatut i la Constitució que són la base fonamental del nostre 
marc de convivència polític i cívic. 

Atès que es tracta d’una decisió constitucional, valenta i que demostra magnanimitat i 
retrobament. Una decisió que suposarà un pas endavant en el camí per buscar una solució a 
la complicada situació política, la tensa situació social i la dura situació emocional que ha 
hagut de viure Catalunya els darrers anys.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1825.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1835.0
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Atès que després dels fets de 2017, el Tribunal Suprem va considerar que hi havia delictes, i 
va emetre sentència. Ho va fer amb les garanties pròpies d’una societat democràtica com és 
la nostra. No es tracta ara de revisar-la. Aquesta és una feina que només correspon a 
l’administració de justícia.

Atès que la concessió dels indults no és l'única solució per resoldre l’encaix entre Catalunya i 
Espanya. Però és una important mesura no sols per raons humanitàries sinó que contribuirà 
a obrir camins i a reforçar la determinació dels que creuen en el diàleg i en la negociació.  

Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el de 
vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi 
conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris, 
aquesta mesura de gràcia pot ben segur contribuir també en millorar la convivència als 
nostres carrers, és per això que és d’utilitat pública.

Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes transversals 
entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme polític 
ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra conciutadania, i per tant, han 
estat i són un mirall del nou camí de retrobament, concòrdia i diàleg cap a la normalització 
política que el nostre país necessita ara més que mai.

Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés(PSC-CP)proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt  l’adopció dels següents 
acords:

1. Celebrar que la concessió per part del Consell de Ministres dels indults als polítics i 
dirigents independentistes condemnats obre un nou temps a Catalunya i a Espanya. 
Una nova època de retrobament i de concòrdia entre catalans i catalanes, i entre el 
conjunt d’espanyols i espanyoles, de convertir la discrepància en un motor de canvi 
que ens ajudi a avançar i a recuperar el temps perdut. 

2. Treballar pel respecte, la concòrdia, les reformes i la unitat civil de la nostra 
ciutadania i que aquesta sigui la punta de llança de la nostra acció política. Amb 
realisme i unitat. Amb optimisme i voluntat compartida d’oferir les millors propostes 
per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.
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3. Defensar el compliment de la llei en el marc del nostre Estat de dret perquè només hi 
ha democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el 
que garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder. Resolent els 
actuals conflictes polítics en el marc de la política, i evitant la seva judicialització. 

4. Establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i socials 
catalanes al Parlament, i entre els Governs de Catalunya i d’Espanya a fi de trencar la 
dinàmica d’enfrontament i bloqueig viscut, que assoleixi un acord polític de 
reconciliació.

5. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa del 
Congrés dels Diputats i del Senat, al Govern de Catalunya, i al Govern d’Espanya.”

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1849.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2144.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2366.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2392.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2615.0

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

Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3038.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3060.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=1849.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2144.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2366.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2392.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=2615.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3038.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3060.0
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Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per dos vots a favor de les regidores 
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i onze vots en 
contra del senyor alcalde president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. 
Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i 
Sr. Jordi Maimí i Girbal i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago 
Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i 
Roura i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit.

7. DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3078.0

“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 210 a la 255, ambdues incloses, 
des del 7/06/2021 al 4/07/2021: 

- Resolucions en matèria d’economia: 21
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  3
- Resolucions en matèria de personal: 8
- Resolucions en matèria de contractació: 9
- Resolució en matèria d’urbanisme: 1
- Resolució en matèria de resolucions judicials: 1
- Resolució en matèria d’activitats: 1
- Decret 241/21, de 29/06/2021, de creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes de 

l’Ajuntament d’Arenys de Munt
- Decret 247/21, de 30/06/2021, d’anunci de la vacant de Jutge de Pau suplent

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/06/2021 al 4/07/2021, en matèria 
de:

- Seguretat: 7
- Acció Social: 4
- Medi Ambient (Activitats): 1
- Obres menors: 2

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3078.0
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- Salut Pública: 1”

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que la Junta de Portaveus ha acordat incloure, per 
urgència, aquest tema en l’Ordre del dia del Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3143.0

PROPOSTA PER EXERCIR LA INICIATIVA PER DECLARAR ARENYS DE MUNT ÀREA AMB 
MERCAT D’HABITATGE TENS

A continuació, el Sr. Alcalde llegeix la proposta següent:

“Amb l’aprovació de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la llei 
18/2007, de la llei 24/2015 i de la llei 472016, relatives a la protecció de l’habitatge, es busca 
limitar els preus dels lloguers a Catalunya i permet regular-los en les zones a on estan 
especialment disparats, i fixa topalls en els municipis on més dificultat hi ha per accedir a 
l’habitatge, són les anomenades zones d’habitatge tens.

La llei estableix directament 61 municipis d’habitatge tens amb la vigència d’un any, aquests 
tenen població superior a 20.000 habitants o pertanyen a l’àrea metropolitana de Barcelona; 
en el cas del Maresme, els municipis inclosos dins la declaració transitòria (annex) són 
Mataró, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i Vilassar de Mar.

A partir de l’any d’entrada en vigor de la llei, cal realitzar, amb el corresponent procediment, 
la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens de municipis, o parts d’ells, que estiguin 
en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible 
que permeti l’accés a tota la població.

Aquesta situació de risc, segons l’art. 2 de la Llei 2/2020, pot venir determinada pel 
compliment de qualsevol de les condicions següents:

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatges experimenti un creixement 
sostingut clarament superior a la mitjana del territori de Catalunya.

b) Que la càrrega del cost del lloguer de l’habitatge en el pressupost personal o familiar 
superi de mitjana el 30% dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana dels 
preus del lloguers d’habitatge superi el 30% de la renda mitjana de les persones 
menors de trenta cinc anys.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3143.0
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c) Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al 
moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d’almenys tres punts 
percentuals per damunt de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de 
Catalunya.

Conforme a l’art. 3 de la mateixa llei, la competència de la declaració correspon al 
Departament de la Generalitat en matèria d’habitatge, però la iniciativa, tal i com queda 
recollit en l’escrit de data 5/07/21 amb número d’entrada 4037/2021, de l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya, correspon als ajuntaments, per acord de Ple de la Corporació,

En l’escrit rebut també es concedeix un termini de cinc dies hàbils, per confirmar si s’exercirà 
la iniciativa per a la declaració del municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

Atès que en el municipi d’Arenys de Munt es donen les circumstàncies relacionades en els 
apartats b) i c) de l’article l’art. 2 de la Llei 2/2020,

És per aquest motiu que es proposa al Ple, per urgència:

Primer.- Manifestar que s’exerceix la iniciativa per a que el municipi d’Arenys de Munt sigui 
declarat, en el proper any, àrea amb mercat d’habitatge tens, 
conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenc
ió de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc anys (art
. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de l’article 4.3. (Exp. 
1268/2021).

Segon.- Elevar l’acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dins el termini de cinc dies 
concedit.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3180.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3327.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3180.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3327.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3338.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3537.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3625.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3647.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3650.0

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

PRECS I PREGUNTES

8. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUIN PROJECTE COL·LABORATIU S’OFEREIX A LES 
ENTITATS DINS DEL PLA D’USOS DEL NOU CENTRE CÍVIC. 

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
“Hem pogut llegir-nos atentament el document del pla d’usos del nou centre cívic. Ens va 
saber molt greu no poder assistir a la reunió de presentació per tal de poder preguntar el 
perquè de moltes qüestions.
Qüestions que per una altra banda ja no es poden canviar, no han fet cap procés participatiu 
per consensuar els usos, ni tan sols mencionen la regidoria de participació en cap moment 
com eina fonamental per atendre idees i propostes.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3338.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3537.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3625.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3647.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3650.0
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De fet, i malauradament, han convertit una gran part de l’equipament en un contenidor de 
serveis, ubicant el casal de joves i l’aula de música.
El propi document ja indica que hi ha pocs espais per les entitats, per fer activitats.
De fet, les que hi ha a la planta baixa de 13 i 24m2.
La possible sala dedicada als ordinadors, a la gran bretxa digital doncs disposarà de 24m2, 
aquesta és la demostració del que els preocupa.
Precisament per això, per la mancança d’espais han anul·lat el cor i nexe de relació que era 
l’espai de cuina, ho han fet amb l’excusa que ja existeix en el mercat municipal, nosaltres 
considerem que no és cert, que el mercat municipal ha de tenir altres usos.
La pròpia diputació ja informa que la sala Polivalent de la segona planta és petita, no arriba 
als desitjables 225m2.
Hem trobat moltes imprecisions que vostès hauran d’anar concretant com per exemple quin 
tipus de gestió, si directa o indirecta, personal propi o no.
Però com aquestes decisions les prendran vostès sense consulta, a nosaltres ens interessa 
saber exactament quin projecte qualitatiu d’us tenen pensat per a les entitats.
Els espais físics ja veiem que són petits i irrellevants, però potser la qualitat de l’ús contempla 
una dimensió engrescadora.
Hi ha un apartat del document que diu que volen “promoure l’espai com a lloc de trobada 
d’entitats i ciutadania per promoure aliances i interaccions”.
Pensem que com objectiu és perfecte, i això passaria per treballar col·laborativament entre 
entitats, de forma intergeneracional, intersectorial i interseccional per tal de construir 
projectes de transformació social.
I l’administració, vostès, han d’acompanyar i guiar en aquest sentit, no poden esperar que 
per sí mateixes ho facin.
Per això els hi preguntem: quin projecte tenen pensat per tal d’aconseguir-ho? S’han posat 
en contacte amb experiències semblants d’altres llocs?” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3690.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=3900.0

9. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE A ON UBICARAN ELS TRES PIPICANS PREVISTOS EN 
EL SEU PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL. 

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent: 
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“En el Pla d’Acció Municipal preveuen crear tres pipi cans en diferents punts estratègics del 
municipi. Nosaltres, des del PSC, apostaríem millor per crear zones recreatives pels gossos 
proveïdes amb llum, aigua, bancs, elements d’agility, arbrat per tal de construir un espai de 
relació. Entenem que són coses diferents.
Ara bé, voldríem saber quins son els llocs d’ubicació previstos.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4048.0

Intervenció de la regidora delegada de benestar animal, Sra. Batista, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4091.0

10. PREC DEL GRUP PSC DEMANANT L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 
AL PROGRAMA VIOPET, PER RECOLLIR I ACOLLIR ALS ANIMALS DE LES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA.

La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent: 
“Atès que la violència masclista és una xacra social que des del moviment feminista i les 
polítiques d'igualtat es continua lluitant per abolir-la. 
Atès que la  violència contra les dones no tan sols s'exerceix de manera física sinó que també 
s'exerceix de manera psicològica. I dins de la violència que pateixen les dones, la violència 
vicaria és una forma freqüent, entesa com aquella violència que pateixen les dones  quan li 
volen fer mal a través dels seus  fills i filles. Amb la mateixa finalitat de causar dany a les 
parelles o ex parelles, s’utilitzen els animals amb els que conviuen. 
Atès que gairebé en la meitat de Llars de l'estat conviu un animal de companyia i la 
sensibilitat, respecte i vincle emocional amb ells ha canviat molt en els darrers anys. I és 
aquest punt on el maltractador l'utilitza com un mecanisme més de maltractament cap a la 
víctima. Utilitza el vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia com una 
forma més de terror i maltractament.
Atès que més del 86% de les dones que s'allotgen en un alberg per a dones maltractades 
tenen animals de companyia i d'aquestes dones, el 80% havien vist com es maltractaven i fins 
hi tot es mataven als seus animals de companyia per part de les seves parelles.
Atès que ha quedat palesa, a través de nombrosos estudis estatals i internacionals,  la 
necessitat imperiosa que les institucions normalitzin l'estància de les víctimes de violència de 
gènere amb els seus animals de companyia perquè en ambdós casos puguin abandonar el 
domicili amb el qual conviuen amb el seu maltractador.
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Atesa que per aquesta finalitat existeix el programa VIOPET, un programa per recollir i acollir 
als animals de les víctimes de violència masclista, on existeixen més de 900 cases d'acollida 
en tot el territori de l'estat donant suport i atenent als animals de companyia de més de 500 
dones víctimes de violència. 
Per tot això demanem: 
Que l'Ajuntament estudiï i valori la possibilitat d’adherir-se al programa VIOPET del ministeri 
de serveis socials i agenda 2030, fet que demostraria el seu contundent rebuig a la violència 
de gènere, i també a la violència contra els animals de les víctimes de violència de gènere.
Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats Animalistes es comprometi, en la mesura 
del possible i de les seves capacitats, a cercar llars d'acollida urgent per les dones víctimes de 
violència de gènere. A més, l'Ajuntament es comprometi a treballar i mediar o simplement 
donarà suport, perquè en els pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere, les 
dones puguin conviure amb els seus animals de companyia.
Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal si n’hi ha en el 
municipi, es comprometi a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el 
maltractament animal.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4172.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4320.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social i Salut Pública, Sra. Batista, donant 
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4344.0

11. PREC DEL GRUP PSC PER LIMITAR L’HORARI D’ACTES I CONCERTS A LLOCS I ESPAIS 
PÚBLICS EN DIES LABORABLES. 

La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent: 
“Compartim que Arenys de Munt és i ha de ser un municipi referent cultural essent que estem 
totalment d’acord en que es realitzin activitats lúdiques i culturals per gaudi dels veïns i 
veïnes sinó que a més a més  mostrin el talent local. 
Entenem que els actes en dies no laborables puguin fer-se en obert i en un horari més extens 
adaptant també al descans dels veïns i veïnes que en puguin resultar afectats i d’acord amb 
les limitacions de l’ordenança de civisme. 
Ara bé, quan es tracti de dies laborables, entenem que cal ajustar tot acte a un horari que 
provoqui la mínima molèstia i que garanteixi el descans dels veïns i veïnes que puguin viure a 
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prop d’on es realitza l’acte. Per exemple, hem rebut queixes de diferents veïns i veïnes en 
relació a la celebració del dia de la música, el passat 21 de juny de 2021, dilluns, en que els 
concerts van acabar a les 23.50 hores. Essent un dia laborable, destorbant el descans i 
tranquil·litat dels veïns i veïnes. 
L’art. 28 de l’ordenança de convivència prohibeix l’emissió de qualsevol soroll que alteri la 
tranquil·litat veïnal entre les 23 hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats 
populars, festives, serveis de neteja municipal, obres de a Ajuntament d’Arenys de Munt o 
altres que per les seves característiques requereixin realitzar-se ininterrompudament o fora 
l’horari establert i estiguin autoritzades per l’Ajuntament. ( Article modificat per acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 12-3-2015. Publicat al BOPB de data 18-5-2015).  I ens diran que es 
tractava d’un acte popular o festiu, però sostenim que si aquesta activitat l’hagués portat a 
terme un particular, la seva resposta seria diferent o simplement no li haguessin atorgat 
l’autorització per allargar fins aquestes altes hores l’activitat. I en tot cas, cal donar prioritat 
al descans i tranquil·litat veïnal, que s’aconsegueix bé traslladant l’acte a un dia no laborable 
o bé ajustant l’horari per a que finalitzi abans de les 23.00 hores. 
Per això demanem que es prengui en consideració el descans i tranquil·litat dels veïns i veïnes 
del municipi a l’hora de programar i executar actes lúdics, populars, culturals o festius del 
consistori, reprogramant-los i ajustant-los a un horari  que no pertorbi ni provoqui perjudicis 
a tercers així com respecti l’ordenança de civisme municipal.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4442.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4578.0

12. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL FANAL SOLAR DE L’ANTIC PIPICAN DEL PARC 
DE CAN JALPÍ.

La regidora Sra. Devesa  formula la pregunta següent:
“El passat més de novembre es va canviar la ubicació del pipican que es trobava situat prop 
de la urbanització de Can Jalpí.
Des de llavors en aquella zona ja no hi ha res del pipican que hi va haver tret d’un fanal 
fotovoltaic instal·lat mesos abans de la reubicació.
Preguntem si es té pensat fer alguna cosa a aquest indret per això no s’ha tret el fanal o sí es 
canviarà de lloc per poder fer-ne un ús útil?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4711.0
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Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4742.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA ZONA HABILITADA PER BALLAR AL CONCERT 
INFANTIL DE LA FIRA DE LA CIRERA D’EN ROCA.

La regidora Sra. Devesa  formula la pregunta següent:
“Com tots sabem el passat 24 de juny es va celebrar al municipi la XXI fira de la Cirera d’en 
Roca, un dels actes va ser un concert infantil a mitja tarda. 
Volem saber perquè no es va habilitar una zona davant de l’escenari perquè els infants 
poguessin ballar com es va fer en el concert de la nit i al ball de la Breda de la plaça 
celebrada dissabte 26.
Pensem que els nens i nenes també tenen dret a gaudir d’un concert igual que els adults i 
poder expressar-se en llibertat i no fer-ho asseguts des d’una cadira o sobre la falda d’un 
adult.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4778.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4836.0

14. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ ES FACI UN MANTENIMENT ADEQUAT DELS MIRALLS 
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“Al poble tenim diferents senyalitzacions amb miralls verticals, però ens hem adonat que 
molts d’ells estan completament oblidats en quan al seu manteniment, neteja, reparació i  
inclús la seva substitució per trobar-se trencats. Son senyalitzacions importants i molt útils 
per la seguretat en el tràfic, però si els posem i ens oblidem que necessiten un manteniment, 
la seva funció deixa de ser efectiva.    
Demanem doncs que per part de la regidoria corresponent es faci una revisió de totes 
aquestes senyalitzacions i es procedeixi segons convingui, i que es faci d’una forma 
continuada.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4906.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4952.0
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15. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ S’ACTUI DAVANT UN INCREMENT DE RATES AL 
POBLE.

El regidor Sr. Morell formula el prec següent:
“Ens ha arribat a través de veïns que en diverses zones del poble hi ha un increment de rates  
de dimensions força grans. A part de què aquest fet dona la sensació de deixadesa i de 
brutícia, tots sabem que és un animal que propaga moltíssimes malalties, per això demanem 
a l’Ajuntament que s’actuï urgentment i que no sigui un fet puntual, sinó que se'n faci un 
control continuo d’aquelles zones afectades, posant remei abans de trobar-nos amb la 
situació actual.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=4994.0

Intervenció de la regidora delegada de Salut Pública, Sra. Batista, fent incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5037.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5043.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5059.0

16. PREC DEL GRUP CUP PER CREAR UN PUNT VERD I INSTAL·LAR MINI DEIXALLERIES.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Ens podem atrevir a dir que la deixalleria d’Arenys de Munt té un èxit fantàstic. Són moltes 
les persones usuàries habituals de la deixalleria i la satisfacció d’aquestes és gran. Així i tot, 
hi ha aspectes a millorar que hem comentat diverses vegades com per exemple tenir un 
horari d’obertura ininterromput durant el dia o allargar l’hora d’obertura de les tardes. Per 
fer això ens caldria parlar amb Arenys de Mar i Sant Iscle per tal de dotar la deixalleria de 
més pressupost i a més hauríem de contractar més personal, un fet difícil si tenim en compte 
que vivim sota el règim espanyol que ens imposa la llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local (LRSAL).
Sabem que hi ha quatre establiments comercials que tenen un punt per a recollir oli de cuina 
usat, però creiem que no és prou. És per aquest motiu, per facilitar la recollida de petits 
residus domèstics que volem proposar al govern crear un punt verd ja sigui en establiments 
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comercials o dins d’algun equipament municipal que resti obert al públic sense haver de fer 
un esforç extra, tot copiant el model de Canet de Mar on tenen un punt verd situat al Mercat 
Municipal de recollida de càpsules de cafè (metàl·liques i de plàstic), piles, bombetes, oli de 
cuina i altres petites deixalles. I, en cas que puguem, instal·lar mini deixalleries en punts del 
poble que siguin llunyans de la deixalleria.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5196.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5285.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant al regidor Sr. Maimí que torni a començar, ja que hi ha 
hagut una interrupció i no se l’ha escoltat bé:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5304.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5317.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5500.0

17. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER L’ESTAT DEL NOU PLEC DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA BROSSA PORTA A PORTA.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Sabem que hem de canviar el plec del nou contracte de la recollida de la brossa. Són 
diverses les aportacions que els grups de l’oposició hem anat fent a través del Ple, per tal de 
millorar el sistema actual, i també hem recollit diverses aportacions de veïns i veïnes d’Arenys 
de Munt a través del Consell de Poble i el Consell de Medi Ambient. Ara bé, no sabem en quin 
estat ens trobem ni quines millores s’hi han pogut incorporar.
És per aquest motiu que volem preguntar al govern i en especial a la regidoria de Medi 
Ambient que ens expliquin la feina que s’ha estat fent per la modificació del plec actual i 
quins passos ens queden per fer.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5543.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5583.0
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18. PREC DEL GRUP CUP PER AMPLIAR L’HORARI DE TREURE LA BROSSA.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Són diverses les veïnes que ens han fet arribar les seves queixes perquè la franja per treure 
les escombraries de 20 a 22 h. Sobretot ara que les persones surten a prendre alguna cosa 
pel poble després de treballar es troben que quan arriben a casa el camió de la brossa ja ha 
passat a les 22h en punt. Evidentment, el camió de la brossa no passa a la mateixa hora per 
tots els carrers, però adaptar i flexibilitzar l’hora de treure les escombraries segons això no 
tindria sentit.
Amb tot volem demanar al govern i en especial a la regidoria de Medi Ambient que ampliï 
l’horari de recollida d’escombraries fins a les 22.30h o les 23h almenys durant la temporada 
d’estiu.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5837.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5893.0

19. PREC DEL GRUP CUP RESPECTE A LA PISCINA MUNICIPAL.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Al Ple de Juliol de 2019 la CUP d’Arenys de Munt vam fer diversos precs en relació a la 
piscina municipal:

● Un primer prec per tal de tenir establert un protocol d’emergència per onades de calor 
on s’establien el què s’havien de garantir respecte als col·lectius vulnerables (gent gran, 
joves, infants, joves, persones amb pocs recursos econòmics i persones amb diversitat 
funcional i/o intel·lectual):: accés lliure i gratuït a la piscina, accessibilitat i horaris 
ampliats.
● Un segon prec per garantir el millor aprofitament de la piscina municipal que 
proposava:

○ Tenir en compte obrir la Piscina Municipal les següents temporades (anys 2020, 
2021 i 2022) des que el Servei Meteorològic de Catalunya pronostiqui que farà 
calor (aproximadament mitjans de maig).
○ Mantenir la Piscina Municipal obert fins que el Servei Meteorològic de Catalunya 
pronostiqui que s’acaba la calor (l’any 2018 la calor va durar fins a finals 
d’octubre)
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5893.0


    

     

_____

○ Millorar l’accessibilitat a la Piscina Municipal perquè s’hi pugui arribar a peu 
fàcilment i de manera segura.
○ Aprofitar l’espai de la Piscina Municipal i el seu entorn per a fer-hi activitats 
culturals, festives, educatives i/o de consciència mediambiental durant tot l’any.
○ Signar un conveni amb els centres educatius municipals perquè puguin aprofitar 
la Piscina Municipal per realitzar activitats educatives.
○ Fer una tarifació social dels preus públics de la piscina per ajudar els col·lectius 
amb pocs recursos econòmics a poder accedir i utilitzar l’equipament.

D’aquests dos precs podem constatar que sí que s’ha tirat endavant amb la millora de 
l’accessibilitat de la piscina pels vianants i s’ha arreglat l’accés per a vehicles. Ara bé, no 
sabem si per aquest any es contempla fer-hi arribar un servei de bus o trenet.
A més, volem tornar a demanar que es contempli estendre l’obertura de la piscina fins que 
acabin els mesos de calor tal com pronostiqui el Servei Meteorològic de Catalunya; i que l’any 
que ve la piscina s’obri abans. També seria una manera que des dels centres educatius se’n 
pogués fer ús.
Els volem tornar a demanar que s’aprofiti l’espai del voltant de la piscina per a dur a terme 
activitats culturals, festives, educatives i/o de consciència mediambiental; i també que es 
tingui en compte una tarifació social perquè les persones amb pocs recursos econòmics 
puguin gaudir d’aquest equipament municipal durant tot l’estiu.
Per últim, també volem demanar si s’ha redactat un protocol d’emergència per onades de 
calor i, en cas que no s’hagi fet, si ens contempla fer-ho.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5985.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6141.0

20. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun aclariment o pregunta dels temes tractats:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6346.0

Intervenció del regidor Sr. Muns preguntant sobre quan es crearà el servei de piscina 
municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6373.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al regidor Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6396.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=5985.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6141.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6346.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6373.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6396.0
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Intervenció del Sr. Alcalde dient que no hi ha precs ni preguntes per part dels veïns i veïnes, 
que segurament hi haurà un Ple extraordinari a finals de juliol i donant per finalitzat el Ple: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6503.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed9017a759db24102df?startAt=6503.0
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