ACTA NÚMERO 1/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-quatre de gener de dos mil
dinou, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En
Josep Sánchez i Camps, Na Maria Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger, i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes,
Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuensanta Maria
Ballester i Jiménez, Na Núria Paituví i Soriano, N’Àngels Castillo Campos i En Ramon Planas i
Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, comenta que és el primer Ple de l’any 2019 i que
en Junta de Portaveus s’han acordat dues petites modificacions en l’ordre del dia: es llegirà
una declaració institucional després del minut de silenci, així com s’ajornaran les preguntes
del PP perquè el regidor haurà de marxar abans.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=67.0

Abandona la sessió la regidora Sra. Castillo, del grup PSC, i el regidor Sr. Planas, del grup PP.
A continuació, el Sr. Alcalde llegeix el manifest pactat i es fa un minut de silenci:
“A les sessions plenàries de l’ajuntament d’Arenys de Munt continuem posant de manifest la
injustícia i l’anomalia democràtica que suposa l’existència de presó política i exili.
Mentre representants del poble elegits democràticament, el representant d’Òmnium Cultural,
i el de l’Assemblea Nacional Catalana estiguin empresonats o a l’exili per complir amb el
mandat del poble ho recordarem a l’inici de cada Ple.
El govern de l’Estat espanyol continua creuant el que són línies vermelles en qualsevol
democràcia a l’Europa del segle XXI, dempeus manifestem que continuem fidels al mandat
democràtic de l’1-O i del 21-D a favor de la República Catalana. Exigim justícia.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=171.0

Finalitzada la lectura, tornen a entrar a la sala la regidora Sra. Castillo i el regidor Sr. Planas.
El Sr. Alcalde, un cop fet el minut de silenci, comenta que es continua amb la reflexió sobre la
democràcia i la llibertat amb la lectura de la declaració institucional.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=277.0

El regidor Sr. Campasol llegeix la declaració següent:
_____

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN OCASIÓ DEL JUDICI EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017
En ocasió de l'imminent inici de la vista oral davant la Sala Penal del Tribunal Suprem de la
causa del procés, l’Ajuntament d’Arenys de Munt declarem el següent:
 La presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol que no
sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet, en una
pena anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el dret a la
llibertat individual i el dret a la presumpció d'innocència; contribueix, a més, a la
saturació els centres penitenciaris, i, finalment, pot entorpir el dret de defensa.
El dret de defensa és un dret fonamental en un estat de dret democràtic i qualsevol
persona acusada d'un il·lícit penal ha de poder comptar amb mitjans adequats per
exercir-lo de manera efectiva, incloent-hi les condicions materials adequades, molt en
especial durant la celebració del judici oral. Així ho ha manifestat en nombroses ocasions
el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, en la recent sentència Alekhina i
d'altres c. Rússia de 17 de juliol de 2018.
 En la causa especial 20907/2017 nou persones es troben en situació de presó
provisional des de fa mesos, quatre d'elles des de fa més d'un any. El mes de juliol de
2018 van ser transferides a centres penitenciaris catalans, més propers a les seves llars,
cosa que també ha facilitat la preparació de la seva defensa jurídica.
Aviat hauran de ser traslladades a un o diversos centres penitenciaris a la Comunitat
Autònoma de Madrid. Qualsevol dels centres és a més d'una hora de distància de la seu
de l'Audiència Nacional i dels seus calabossos, on hauran de ser transferides en vehicles
policials de custòdia abans d'acudir cada dia a la sala de vistes del Tribunal Suprem.
Si es manté la situació de privació de llibertat provisional d'aquestes persones es
produiran llargs trasllats al lloc de les vistes des de i cap al centre penitenciari i la seva
permanència en dependències judicials alienes al Tribunal Suprem. Tot això pot dificultar
el contacte continu amb els seus lletrats i limitar sense raó legal la seva participació
activa en la seva pròpia defensa, de manera que se’n restringeixi innecessàriament
aquest dret. Aquest trasllat diari s'efectuarà previsiblement durant diversos mesos, la
qual cosa significa una penositat innecessària afegida a les finalitats de la presó
provisional.
_____

 Apel·lem les autoritats competents perquè considerin, amb vista a la garantia del
dret de defensa i al degut procés, la disposició de mesures alternatives a la privació de
llibertat en centre penitenciari de les persones que actualment es troben en presó
provisional durant la celebració del judici que s'ha de substanciar en poques setmanes.”
Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=341.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Abandona la sessió la regidora Sra. de la Iglesia.
Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=533.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART DISPOSITIVA
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SESSIÓ DE DATA 20/12/2018.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=561.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el Ple.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN
EL CONSELL COMARCAL PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE L’ENERGIA
ELÈCTRICA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=592.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
_____

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10-12-2015, va acordar delegar la
competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació
d’energia elèctrica per a l’any 2015.
Així mateix va aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que va ser signat en data de 18-12-2016 amb una vigència
fins al 31-12-2017, prorrogable dos anys més.
Per Ple de data 23-11-2017 es va aprovar una primera pròrroga des de l’1-1-2018 fins a 31-122018, restant la possibilitat de fer encara una pròrroga anual més.
Els serveis jurídics municipals han emès un informe per on es manifesta que la compra
centralitzada d’Energia Elèctrica és avantatjosa per l’Ajuntament ja que representa un estalvi
econòmic i procedimental.
Actualment continua interessant a aquest Ajuntament el manteniment de les condicions per a
la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de la
contractació d’energia elèctrica per a l’any 2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Espai públic, previ informe de la Intervenció núm.
6/2019, de data 17 de gener i de la Secretaria núm. 2/2019, de data 15 de gener.
La Comissió informativa proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.- Prorrogar la vigència del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal
del Maresme per a la gestió de la contractació de l’energia elèctrica, per un any, tal i com
determina la clàusula 7a del conveni signat, finalitzant aquesta durada el 31-12-2019, no
havent possibilitat d’aprovar cap més pròrroga.
Segon.- Autoritzar una despesa màxima total de 242.100,00 € anuals IVA inclòs, a les següents
aplicacions:

Orgànica Programa Econòmica Descripció de la aplic.
ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT
121
165
22100 PÚBLIC
_____

Pressupost
2019
115.200,00

121
121

312
320

121

920

22100 ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.
22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES
ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS
22100 MUNICIPALS

2.400,00
26.500,00
98.000,00

Aquests imports quedaran condicionats a l’aprovació definitiva del pressupost per l’any 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció municipal.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=613.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=712.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=789.0

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. de la Iglesia.
Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=860.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Núria Paituví i Soriano, Na Àngels Castillo
i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PDECAT, CUP, PSC i PP; i un vot en
contra de la regidora Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez, del grup CUP.
Intervenció de la regidora Sra. Ballester, per explicar el sentit del seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=920.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta qüestions plantejades per la regidora Sra.
Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1207.0

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN
EL CONSELL COMARCAL PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL GAS NATURAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1256.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, abans de començar amb aquest punt, respon a
una pregunta de la regidora Sra. Ballester corresponent al punt anterior. A continuació,
exposa breument el contingut i llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10-12-2015, va acordar delegar la
competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació de Gas
Natural per a l’any 2016.
Així mateix va aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que va ser signat en data de 18-12-2015 amb una vigència
fins a 31-12-2017, prorrogable dos anys més.
Per Ple de data 23-11-2017 es va aprovar una primera pròrroga des de l’1-1-2018 fins a 31-122018.
Els serveis jurídics municipals han emès un informe per on es manifesta que la compra
centralitzada de Gas Natural és avantatjosa per l’Ajuntament ja que representa un estalvi
econòmic i procedimental.
Actualment continua interessant a aquest Ajuntament el manteniment de les condicions per a
la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de la
contractació de Gas Natural per a l’any 2019.
Vista la proposta del regidor delegat d’Espai públic, previ informe de la Intervenció núm.
5/2019, de data 17 de gener i de Secretaria núm. 1/2019, de data 15 de gener.

_____

La Comissió Informativa proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.- Prorrogar la vigència del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal
del Maresme per a la gestió de la contractació de gas natural, per un any, tal i com determina
la clàusula 7a del conveni signat, finalitzant aquesta durada el 31-12-2019, no restant la
possibilitat de cap altra pròrroga.
Segon.- Autoritzar una despesa màxima total de 58.392,67 € imputables a l’exercici 2019,
segons el següent detall:
Orgànica Programa Econòmica Descripció de la aplic.
Estimació 2019
121
312
22102 GAS C.A.P.
2.256,75€
121
320
22102 GAS ESCOLES
29.900,00€
121
920
22102 GAS EDIFICIS MUNICIPALS
26.192,67€
Aquests imports quedaran condicionats a l’aprovació definitiva del pressupost per l’any 2019.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció municipal.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1280.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1465.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1523.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1597.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1669.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Núria Paituví i Soriano, Na Àngels Castillo
i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PDECAT, CUP, PSC i PP; i un vot en
contra de la regidora Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez, del grup CUP.
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DE LA ZONA VERDA DE CAN JALPÍ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN PARC
D’AVENTURES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1708.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, exposa breument el contingut del punt i
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que per resolució d’alcaldia presidència, de data 2/2/07, es va adjudicar el concurs a
l’empresa Aventura Parc Jelpi SL de la concessió del servei per a la gestió i explotació de la
zona verda de Can Jalpí per la instal·lació d’un parc d’aventures per un període de 10 anys,
prorrogables de dos en dos fins un màxim de 15 anys, havent d’abonar un cànon anual de
7.200 euros.
Atès que en data 27 de febrer de 2007 es va formalitzar contracte entre l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i l’empresa Aventura Parc Jelpi SL, amb un quantia de cànon anual de 7.200
€ d’acord al punt 6 dels pactes del contracte.
Atès que l’activitat es troba situada en la finca municipal de Can Jalpí, de 17,49 ha, que s’ha
vist greument afectada els darrers temps per l’afectació del tomicus, amb gran pèrdua de pins
secs i en mal estat, el que va fer que l’any 2017 l’Ajuntament amb col·laboració amb la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals fes una intervenció forestal per
retirar els pins morts i afectats per combatre la plaga i, en concret, en l’activitat objecte de la
concessió hi ha hagut una reducció de l’arbrat en la superfície.
Atès que això ha suposat que només quedin 68 arbres, produint-se una reducció del 38% i
fent que la manca d’arbres al voltant no es trobin pins substituts on ancorar les activitats i que
_____

el titular de la concessió hagi demanat, per motius de força major, una reducció del cànon a
abonar a l’Ajuntament.
Vistos els informes emesos pel tècnic municipal en relació a aquest tema en data 21 de
desembre de 2018.
Atès que la normativa vigent a la data de signatura del present contracte era el RDL 2/2000,
de 16 de juny, del Text Refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques i, en
concret, a l’art. 144 es determinaven els casos de força major i exigia que no hagués actuació
imprudent per part del contractista i a l’administració que mantingués l’equilibri econòmic de
la concessió.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar una última prorroga de dos anys de la concessió de GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE
LA ZONA VERDA DE CAN JALPI PER LA INSTAL.LACIÓ D’UN PARC D’AVENTURES, entre l’1 de
març de 2019 i 28 de febrer de 2021.
Segon.- Aprovar la petició del concessionari de modificació de la concessió per raons de força
major i, en concret, per la intervenció de fenòmens naturals, amb una reducció del 38% del
cànon a partir de l’any 2018, per tal de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió.
Tercer.- Revisar la liquidació del cànon girada a l’empresa Aventura Parc Jelpi SL en un 38%,
quedant el cànon anual a abonar, a partir de l’any 2018, en la quantitat de 4.464 €.
Quart.- Notificar aquest acord al concessionari, a la tresoreria municipal i a l’ORGT.”
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1733.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1822.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=1883.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2007.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo fent un aclariment a la intervenció de la regidora Sra.
Lourdes Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2088.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2104.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU I L’ACORD DE FUNCIONARIS DE
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut i llegeix, resumidament, la següent proposta de la
Comissió Informativa:
“Vistos els acords als que es va arribar en la Mesa de Negociació amb els representants
sindicals dels empleats públics i els representants de l’Ajuntament, es realitza aquesta
proposta de modificació tant de l’acord de funcionaris com del conveni col·lectiu del personal
laboral en relació amb la cobertura de les baixes per ILT (art. 14), jornada laboral (art. 9), i
serveis extraordinaris (art. 19).
Vist que l’acord respecte les ILT al que es va arribar és que l’Ajuntament complementaria el
100% de qualsevol baixa per incapacitat temporal, doncs actualment ja ho feia en malalties
professionals o accidents laborals; en malalties especialment greus i en malalties comuns des
del 21è dia. Ara s’afegeix aquest complement del 100% en malalties comuns des del primer
dia.
Vist que la disposició addicional centèsima quadragèsima quarta de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, preveu que, malgrat el seu apartat
1r estableix que la jornada de treball general en el sector públic es calcula en base a un
promig setmanal de 37,5 hores, es poden aprovar jornades especials existents o que
s’estableixin.
_____

Vist que també es va arribar a l’acord de modificar l’articulat respecte els serveis
extraordinaris amb la següent redacció:
“Excepcionalment, i prèvia autorització del responsable/regidor es podran retribuir aquestes
hores, sempre i quan i hagi consignació pressupostària.”
Vist l’informe de RRHH 1/2019 amb la proposta de modificació dels articles afectats del
conveni del personal laboral i l’acord de funcionaris en base a aquests acords, següent (part
en negreta):
-

La modificació de l’art. 14.3 de l’Acord de funcionaris sobre LLICÈNCIES consistiria en variar
únicament aquest apartat:
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt complementarà la prestació d'incapacitat temporal per
contingències comuns dels empleats/des públics municipals sotmesos al regim de la Seguretat
Social, des del primer dia fins al 100% de les retribucions que s'hagin percebut el mes
anterior.”

-

La modificació de l’art. 14.3 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre LLICÈNCIES
consistiria en variar únicament aquest apartat:
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt complementarà la prestació d'incapacitat temporal per
contingències comuns dels empleats/des públics municipals sotmesos al regim de la Seguretat
Social, des del primer dia fins al 100% de les retribucions que s'hagin percebut el mes
anterior.”

-

La modificació de l’art. 9 de l’Acord de funcionaris sobre JORNADA I HORARI DE TREBALL
consistiria en variar únicament aquests apartats, on fa referència a la jornada de 35
hores/setmana (ordinària) o 40 hores/setmana (amb perllongació de jornada):
“Concretament, la distribució de la jornada setmanal per al personal d'oficines se realitzarà de la forma
següent:
• L'horari fix de presència en el lloc de treball serà de 9,00 a 14,30 hores de dilluns a divendres.
• La resta de la jornada, fins a completar les 35h o les 37,5h/ setmanals, segons el règim de dedicació,
es realitzarà en el següent horari de 7,30 a 9,00 i de 14,30 a 18'00 h amb mitja hora d’interrupció per
dinar, sempre d'acord amb les necessitats del servei i quan hi hagi un mecanisme de control horari.
(...)

_____

La jornada de treball fins a completar les 35 o les 37,5h/setmanals, preferentment es durà a terme una
tarda a la setmana, sempre d'acord amb les necessitats del servei. Durant els mesos de juliol i agost es
podrà compactar la jornada de manera que no sigui necessari treballar cap tarda.
(...)
Per tal d'establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials o
distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:
Els dies naturals de l'any, menys 22 dies de vacances, 52 dissabtes, 52 diumenges i 14 festius
multiplicat per 7 (jornades 35 hores setmanals) o 7,5 (jornades de 37,5 hores setmanals) dona com a
resultat el còmput d'hores anual. Per tant, resulten 1.575 hores anuals a la jornada de 35 hores i
1.687,500 hores anuals a la jornada de 37,5 hores, sempre i quan no hi hagin modificacions
normatives en aquesta matèria.
El personal subjecte a torns haurà de conèixer amb una periodicitat trimestral els quadrants horaris
corresponents.”

-

La modificació de l’art. 9 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre JORNADA I HORARI
DE TREBALL consistiria en variar únicament aquests apartats, on fa referència a la jornada de
35 hores/setmana (ordinària) o 40 hores/setmana (amb perllongació de jornada):
“• La jornada de treball fins a completar les 35 o les 37,5h/setmanals, preferentment es durà a terme
una tarda a la setmana, sempre d'acord amb les necessitats del servei.
(...)
Per tal d'establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials o
distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:
Els dies naturals de l'any, menys 22 dies de vacances, 52 dissabtes, 52 diumenges i 14 festius
multiplicat per 7 (jornades 35 hores setmanals) o 7,5 (jornades de 37,5 hores setmanals) dona com a
resultat el còmput d'hores anual. Per tant, resulten 1.575 hores anuals a la jornada de 35 hores i
1.687,50 hores anuals a la jornada de 37,5 hores, sempre i quan no hi hagin modificacions normatives
en aquesta matèria.
El personal subjecte a torns haurà de conèixer amb una periodicitat trimestral els quadrants horaris
corresponents.”

-

La modificació de l’art. 45 de l’Acord de funcionaris, en el Capítol VIII tracta a la Policia Local
sobre factors del complement específic, consistiria en:
“Formaran part del complement específic, entre d'altres, els següents factors:
- Factor de perllongació de jornada, que és aquell plus que retribueix el personal que desenvolupi una
jornada laboral de 37,5 hores setmanals.”

_____

La modificació de l’art. 19. de l’Acord de funcionaris sobre SERVEIS EXTRAORDINARIS
consistiria en afegir aquest apartat:

“• En dies feiners, els serveis extraordinaris que es realitzin abans de les 20'00 hores seran
compensades en temps de descans. Excepcionalment, i prèvia autorització del
responsable/regidor es podran retribuir aquestes hores, sempre i quan i hagi consignació
pressupostària. A partir de les 20'00 h es compensaran econòmicament o, si el treballador ho
sol·licita, per temps de descans.”
-

La modificació de l’art. 19 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre SERVEIS
EXTRAORDINARIS consistiria en afegir aquests apartats:
“- En el cas del personal laboral d'oficines.
• En dies feiners, els serveis extraordinaris que es realitzin abans de les 20'00 hores seran
compensades en temps de descans. Excepcionalment, i prèvia autorització del
responsable/regidor es podran retribuir aquestes hores, sempre i quan i hagi consignació
pressupostària. A partir de les 20'00 h es compensaran econòmicament o, si el treballador
ho sol·licita, per temps de descans.
- En el cas de la Brigada.
“La compensació de les hores de serveis extraordinaris del personal de la Brigada es
realitzarà de forma econòmica, sempre i quan i hagi consignació pressupostària. També es
podran compensar, si el treballador ho sol·licita, per temps de descans.”
Vista la proposta d’alcaldia presidència de data 10-1-2019.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Acord de funcionaris respecte condicions
laborals en els articles següents, i amb les següents modificacions:
 L’art. 14.3 de l’Acord de funcionaris sobre LLICÈNCIES:
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt complementarà la prestació d'incapacitat temporal per
contingències comuns dels empleats/des públics municipals sotmesos al regim de la Seguretat
Social, des del primer dia fins al 100% de les retribucions que s'hagin percebut el mes
anterior.”
 L’art. 9 de l’Acord de funcionaris sobre JORNADA I HORARI DE TREBALL:
“Concretament, la distribució de la jornada setmanal per al personal d'oficines se realitzarà de la
forma següent:

_____

• L'horari fix de presencia en el lloc de treball serà de 9,00 a 14,30 hores de dilluns a divendres.
• La resta de la jornada, fins a completar les 35h o les 37,5h/ setmanals, segons el règim de dedicació,
es realitzarà en el següent horari de 7,30 a 9,00 i de 14,30 a 18'00 h amb mitja hora d’interrupció per
dinar, sempre d'acord amb les necessitats del servei i quan hi hagi un mecanisme de control horari.
(...)
La jornada de treball fins a completar les 35 o les 37,5h/setmanals, preferentment es durà a terme
una tarda a la setmana, sempre d'acord amb les necessitats del servei. Durant els mesos de juliol i
agost es podrà compactar la jornada de manera que no sigui necessari treballar cap tarda.
(...)
Per tal d'establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials o
distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:
Els dies naturals de l'any, menys 22 dies de vacances, 52 dissabtes, 52 diumenges i 14 festius
multiplicat per 7 (jornades 35 hores setmanals) o 7,5 (jornades de 37,5 hores setmanals) dona com a
resultat el còmput d'hores anual. Per tant, resulten 1.575 hores anuals a la jornada de 35 hores i
1.687,500 hores anuals a la jornada de 37,5 hores, sempre i quan no hi hagin modificacions
normatives en aquesta matèria.
El personal subjecte a torns haurà de conèixer amb una periodicitat trimestral els quadrants horaris
corresponents.”

 L’art. 19. De l’Acord de funcionaris sobre SERVEIS EXTRAORDINARIS:
“• En dies feiners, els serveis extraordinaris que es realitzin abans de les 20'00 hores seran
compensades en temps de descans. Excepcionalment, i prèvia autorització del
responsable/regidor es podran retribuir aquestes hores, sempre i quan i hagi consignació
pressupostària. A partir de les 20'00 h es compensaran econòmicament o, si el treballador ho
sol·licita, per temps de descans.”
 L’art. 45. De l’Acord de funcionaris sobre FACTORS DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:
“Formaran part del complement específic, entre d'altres, els següents factors:
- Factor de perllongació de jornada, que és aquell plus que retribueix el personal que desenvolupi una
jornada laboral de 37,5 hores setmanals.”

Segon.- Aprovar la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral en els articles
següents, i amb les següents modificacions:
 L’art. 14.3 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre LLICÈNCIES:
“L'Ajuntament d'Arenys de Munt complementarà la prestació d'incapacitat temporal per
contingències comuns dels empleats/des públics municipals sotmesos al regim de la Seguretat
_____

Social, des del primer dia fins al 100% de les retribucions que s'hagin percebut el mes
anterior.”
 L’art. 9 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre JORNADA I HORARI DE TREBALL
estableix el següent:
“• La jornada de treball fins a completar les 35 o les 37,5h/setmanals, preferentment es durà a terme
una tarda a la setmana, sempre d'acord amb les necessitats del servei.
(...)
Per tal d'establir l’equivalència de jornada anual dels col·lectius subjectes a jornades especials o
distribució irregular de la jornada, s’aplicarà el següent càlcul:
Els dies naturals de l'any, menys 22 dies de vacances, 52 dissabtes, 52 diumenges i 14 festius
multiplicat per 7 (jornades 35 hores setmanals) o 7,5 (jornades de 37,5 hores setmanals) dona com a
resultat el còmput d'hores anual. Per tant, resulten 1.575 hores anuals a la jornada de 35 hores i
1.687,50 hores anuals a la jornada de 37,5 hores, sempre i quan no hi hagin modificacions
normatives en aquesta matèria.
El personal subjecte a torns haurà de conèixer amb una periodicitat trimestral els quadrants horaris
corresponents.”

 L’art. 19 del Conveni col·lectiu del personal laboral sobre SERVEIS EXTRAORDINARIS:
“- En el cas del personal laboral d'oficines.
• En dies feiners, els serveis extraordinaris que es realitzin abans de les 20'00 hores seran
compensades en temps de descans. Excepcionalment, i prèvia autorització del
responsable/regidor es podran retribuir aquestes hores, sempre i quan i hagi consignació
pressupostària. A partir de les 20'00 h es compensaran econòmicament o, si el treballador ho
sol·licita, per temps de descans.
- En el cas de la Brigada.
“La compensació de les hores de serveis extraordinaris del personal de la Brigada es
realitzarà de forma econòmica, sempre i quan i hagi consignació pressupostària. També es
podran compensar, si el treballador ho sol·licita, per temps de descans.”
Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB i al tauler electrònic municipal durant el
termini d’un mes per tal que els interessats puguin presentar al·legacions o suggeriments i, en
el cas que no n’hi hagi, el mateix esdevindrà definitiu.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2131.0

_____

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2543.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2723.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=2958.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3168.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques) fent uns aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3320.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3461.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3565.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3600.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3606.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3620.0

Intervenció del Sr. Alcalde respecte al sentit del vot del regidor Sr. Planas i procedint de nou a
la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3656.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez,
_____

Na Núria Paituví i Soriano i Na Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC, CUP i PSC; i quatre
abstencions, dels regidors En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes
Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PDECAT i PP.
6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3703.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 10/03/2016, va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al període 2016-2019, per donar
compliment al mandat legal establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions que disposa que “els òrgans de les Administracions públiques o
qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de
concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la
seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves
fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat pressupostària”.
En el mateix sentit, el Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions, disposa en el seu article 10.1 que “els plans estratègics de subvencions es
configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com a
objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública”.
Atès que les subvencions recollides en aquest Pla Estratègic han estat modificades durant els
tres anys de vigència del mateix i que s’ha fet necessari incloure indicadors de valoració de
compliment dels objectius fixats.
Atès que el pressupost per l’any 2019, aprovat inicialment pel Ple de data 20/12/2018, ja
recull aquestes subvencions i al mateix, la Intervenció va informar del compliment de
l’estabilitat pressupostària.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt 2016-2019, per adaptar-ho al pressupost i als canvis produïts en els tres anys de
vigència del mateix, amb el contingut que es detalla en els Annexos I i II, que formen part de
l’expedient a tots els efectes legals.
Segon.- Ordenar la publicació del Pla esmentat en el web municipal.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3760.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3829.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3897.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=3984.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4033.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Núria Paituví i Soriano i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups ERC, PDECAT, CUP i PP; una abstenció, de la regidora Na
Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez, del grup CUP; i un vot en contra, de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
Intervenció de la regidora Sra. Ballester, del grup CUP, per explicar el sentit del seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4065.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4339.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4414.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4502.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4554.0

7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4557.0

La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar un Decret en data 6 de febrer de 2015, que
impulsava la constitució d’una Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (Xarxa EMPA),
constituïda com un grup de treball de centres i serveis educatius que s’ha de regir per una
Declaració aprovada en el mateix Decret.
Vist que la xarxa EMPA té per objectiu reforçar l’acció dels governs locals en el
desenvolupament del Servei d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat,
equitativa i adaptada a l’entorn.
Atès que els Ajuntaments de la demarcació de Barcelona es poden adherir a aquesta Xarxa
EMPA per contribuir a donar un pas decisiu per millorar els nivells formatius i l’adquisició de
qualificacions professionals de les persones adultes.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té un Centre de Formació d’Adults des de fa 25 anys
i aposta per l’educació permanent de les persones, contribuint així a millorar les seves
condicions educatives per transitar amb més oportunitats al llarg de la vida.
Vist que per formalitzar l’adhesió a aquesta xarxa es fa necessària la seva aprovació per
l’òrgan competent, signant la Declaració aprovada pel Decret de febrer de 2015 per la
Diputació de Barcelona.
_____

Atès que l’adhesió a la xarxa EMPA no comporta l’assumpció de cap compromís econòmic ni
altres compromisos, més que els que a la Declaració que ha de regir-la s’estableixen.
Vista la proposta de la Regidoria d’Ensenyament formulada en data 10 de gener de 2019.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la Xarxa d’Escoles Municipals
de Persones adultes de la Diputació de Barcelona (Xarxa EMPA), mitjançant la signatura de la
Declaració aprovada en el mateix acte.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura de l’esmentada Declaració.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis Educatius, per
via telemàtica, i a l’àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4583.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4686.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4786.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4864.0

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

_____

8.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4882.0

La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar amb data 14 de juny de
2018 aprovar el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, el text
íntegre del qual va ser publica al BOP el dia 27 de juny de 2018.
Vist que la xarxa EBM té per objectiu reforçar l’acció dels governs locals en el
desenvolupament del Servei d’Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat,
equitativa i adaptada a l’entorn.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt disposa d’una Escola Bressol Municipal i compleix
amb els requisits de participació establerts en la clàusula 5a de dit protocol.
Atès que l’adhesió a la xarxa EBM no comporta l’assumpció de cap compromís econòmic ni
altres compromisos, més que els que s’estableixen al protocol redactat i aprovat per la
Diputació de Barcelona, i que s’adjunta a la present proposta.
Vista la proposta de la regidoria d’Ensenyament de data 10 de gener de 2019.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la Xarxa d’Escoles Bressol
Municipals que promou la Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del formulari d’adhesió.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis Educatius per
via telemàtica i a l’ àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.”

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4889.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=4927.0

Abandona la sessió el regidor Sr. Planas
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5014.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5083.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el
Ple.
9.- MOCIÓ DEL GRUP PSC A FAVOR D’EXIGIR AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT MILLORAR
LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I RECURSOS HUMANS A L’HOSPITAL
COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA PER GARANTIR LA QUALITAT DEL SERVEIS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5102.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:
“La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és un consorci públic constituït per
l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, el Servei Català de la
Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Lloret que té com a finalitats l’atenció sanitària i a la
dependència en el territori comprès entre Canet de Mar i Tossa de Mar.
El propòsit de la Corporació és oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent qualitat,
eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i demandes de les persones
que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
_____

La Corporació gestiona l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, que és un dels dos grans
hospitals que donen servei a la comarca del Maresme, prestant el servei territorialment des
de les poblacions de Canet de Mar fins a la de Tossa de Mar el que suposa una població
d’aproximadament 195.000 habitants.
Els dos edificis que composen l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella disposen de 160 llits
d’atenció a pacient aguts, 10 places de cirurgia sense ingrés, 5 quiròfans, 3 sales de part, 25
consultes externes, 7 places d’hospital de dia i 22 boxs d’urgències. Tots els serveis són
prestats per 1.500 persones contractades directament i 300 persones que provenen
d’empreses externes.
El 2014, aquest hospital va ser avaluat pel Comitè d’Acreditació de centres d’atenció
hospitalària aguda que va estimar que obtenia una puntuació del 94,16% d’estàndards
essencials assolits, el que va permetre que rebés el certificat d’acreditació favorable número
410211, subjecta a un Pla de millora anual i amb el compromís d’emetre un informe tècnic
anual de seguiment dels punts pendents a assolir en el moment de l’acreditació alhora que
indicava que, per tal de mantenir el nivell de qualitat assolit, el centre hauria de fer una
autoavaluació completa dels estàndards essencials als 18 mesos de la resolució d’acreditació,
sense que en tinguem coneixement que hagi realitzat cap, provocant un deteriorament
preocupant i evident tant de les instal·lacions com del servei, sobretot de la zona
Sociosanitària d’aquest centre hospitalari de la que en són usuaris i usuàries un gran nombre
de pacients que sostenim han de rebre el tracte digne sota aquesta condició.
Al març del 2016 el llavors Conseller de Salut , Antoni Comín, va visitar l’hospital Comarcal de
Calella i va reconèixer que aquest centre hospitalari estava molt deteriorat, motiu pel qual es
va comprometre a presentar un Pla d’Actuació i marcar aquest centre sanitari com una de les
prioritats del Departament de Salut.
Al juny del 2016 alguns Ajuntaments van acordar en sessió plenària una moció per demanar la
millora de les condicions de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, tant de les seves
instal·lacions, com de les mancances de serveis sanitaris, sense obtenir resposta ni de la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, ni de la Corporació de Salut del Maresme i
La Selva, ni del CatSalut.
El Pla d’acció 2016-2017 de l’ICS va desenvolupar 10 línies estratègiques per refermar-lo com
a centre de referència del model sanitari, amb la finalitat que la “marca ICS” fos un sinònim de
_____

reputació i orgull. Però la realitat és que hi ha una minva clara i evident tant de les
instal·lacions com del servei.
Després de sis anys de retallades, en el cas de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella,
aquestes han suposat una rebaixa aproximada del 20% del pressupost incloent-hi els salaris
del personal, sumat a l’increment de la despesa ordinària en un 10% i la manca d’inversions i
el deficient manteniment, la situació de l’hospital és dramàtica i els serveis que es presten de
menor qualitat de la que seria possible.
A més a més, tenim constància que durant aquests darrers mesos s’han fet denúncies directes
al Centre Hospitalari tant per escrit com reunions amb els responsables i que han sigut
infructuoses, arribant inclús a sortir a alguns mitjans de comunicació.
El 18 d’octubre de 2018 es va convocar la Comissió de Salut de la Generalitat de Catalunya,
encapçalada per la Consellera de Salut on es va explicar el pla d’actuació del Departament
vers els centres hospitalaris i on no es va incloure cap actuació per l’hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella.
La dignitat dels i les pacients i la dignitat del personal sanitari és un dret dins la salut pública,
els seus serveis i les seves instal·lacions. Aquesta dignitat ha quedat minvada o pràcticament
anul·lada al Centre Hospitalari Sant Jaume de Calella situació que considerem és del tot
inacceptable i intolerable.
És per tot això que proposem al Ple que prengui els següents acords:
Primer.- Demanem acordar amb la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya un
finançament suficient i just, que garanteixi la sostenibilitat de l’assistència sanitària al territori
d’influència de la Corporació. Així com una injecció de capital a l’Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella per desenvolupar un pla d’actuació urgent i el seu compromís d’executar-lo,
amb l’objectiu de resoldre els seus greus problemes estructurals i assistencials a curt termini
(infraestructures, reparar la precarietat de les instal·lacions per preservar la dignitat del
pacient hospitalitzat, augmentar serveis, incrementar de la plantilla de personal i donar
cobertura de les baixes dels darrers anys entre altres mesures, preservant unes condicions
dignes de treball dels /de les treballadors/es del citat centre sanitari).
Segon.- Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que compleixi amb el seu
compromís d’elaborar un pla assistencial i un pla dotacional, per tal de fer sostenible i
sostinguda la Corporació i avançar en l’increment de la qualitat assistencial.
_____

Tercer.- Informar a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, a les organitzacions sindicals
representades del mateix, als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als municipis que en formen part del
seu àmbit territorial i a la ciutadania mitjançant els mecanismes habituals dels acords
establerts per aquest plenari.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5122.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5528.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5633.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5677.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5703.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5865.0

Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5883.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5898.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5941.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5977.0

_____

Posada a votació la moció, la mateixa no s’aprova per onze vots en contra del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i Na
Núria Paituví i Soriano, dels grups ERC, PDECAT i CUP; i un vot a favor, de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
En aquest punt, acabada la part dispositiva, el Sr. Alcalde fa un recordatori de l’exregidor Sr.
Miquel Hugas i Torrent i trasllada, en nom del tot el Consistori, el condol a la família.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=5996.0

Abandona la sessió la regidora Sra. Castillo.
PART DE CONTROL
10.- MOCIÓ DECLARATIVA DEL GRUP CUP PER DESTINAR EL 30% DEL SOSTRE DELS EDIFICIS
DE NOVA CONSTRUCCIÓ I ELS SOTMESOS A REHABILITACIÓ INTEGRAL EN SÒL URBÀ
CONSOLIDAT A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6070.0

La regidora Sra. Núria Paituví llegeix la moció següent:
“Avui, a Arenys de Munt, estem en plena escalada de preus tant pel que fa a la compra, com
pel que fa al lloguer d'habitatge, fet que dificulta enormement l’accés a un habitatge digne i
assequible a moltes arenyenques i arenyencs.
Amb l’agreujant que el parc públic de lloguer és molt reduït a la nostra vila, mentre que a les
ciutats europees se situa al voltant del 20%.
Per canviar el model especulatiu que causa danys socials irreparables a la nostra ciutadania
s’han de realitzar actuacions a diversos nivells i, tot i que les principals competències són de
l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya, des dels ajuntaments també es poden fer
polítiques actives com han demostrat els governs municipals de Barcelona, Terrassa, Sabadell,
_____

Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat o Montcada I Reixac.
El marc legal vigent coincideix amb l'anterior objectiu: a través del principi de solidaritat
urbana recollit en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge.
Aquest principi, recollit a l’article 73, estableix que els municipis de més de 5.000 habitants i
les capitals de comarca, han de disposar en el termini de 20 anys d'un parc mínim d'habitatges
destinats a polítiques socials del 15% respecte del parc principal mitjançant nova construcció,
rehabilitació o mobilització.
Amb la finalitat d'augmentar el parc protegit d'habitatge d’Arenys de Munt s’hauria d’activar
la coresponsabilitat del sector privat en l'assoliment d'aquesta quota en els habitatges
construïts.
Per aquest motiu, proposem que tot nou edifici d'immobles residencials construït en sol urbà
consolidat hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per a habitatge amb protecció
oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social.
A més, s’haurien d’establir les vies necessàries perquè l'administració municipal pugui
participar en la seva gestió, així com les entitats del tercer sector.
D'altra banda, atenent les especificitats d'Arenys de Munt, seria necessari ampliar aquesta
mesura a aquells immobles, en sòl urbà consolidat, que siguin objecte de rehabilitació integral
o gran rehabilitació, pels quals s’hauria de preveure igual percentatge i destinació mitjançant
la qualificació urbanística d'habitatges amb protecció oficial. També s'haurien d’articular els
mecanismes necessaris perquè la seva gestió sigui pública o per part d'entitats del tercer
sector social. Aquesta possibilitat està definida a l'article 119.3 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LIei d'urbanisme, com el conjunt d'obres que
constitueixin una actuació global en tot l'edifici i que comportin, a més, alguna de les
actuacions següents:
increment de volum o sostre edificable, increment del número de departaments o unitats
funcionals anteriorment existents, redistribució general d'espais i canvi de l'ús principal de
l’edifici, la substitució de l'edifici (encara que es mantingui la façana o algun altre element
estructural) així com l'execució simultània o successiva d'altres obres de reforma o
rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d'una construcció de
nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l'edificació existent general
de l'edifici o l'habitatge rehabilitat; sens perjudici de les determinacions més específiques
establertes per la normativa sectorial o local.
_____

La legislació catalana, concretament l'article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 17 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, preveuen que el mecanisme per dur a terme aquesta
regulació són els plans urbanístics, i ja inclouen l'obligació de destinar el 20%, com a mínim del
sostre qualificat per a l'ús residencial de nova implantació, a habitatge amb protecció oficial.
Concretament, l'article 17.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge
estableix que: "La qualificació urbanística de sol que efectuï el planejament general pot
establir que l'edificació d'ús residencial es destini totalment o parcialment a habitatge amb
protecció oficial, tant en el cas de noves construccions com en el de gran rehabilitació dels
edificis existents."
Alhora, s’haurà de considerar els canvis legals necessaris per realitzar un pas més enllà i
aconseguir augmentar l'habitatge amb protecció oficial de propietat pública al sol urbà.
Per implementar les mesures s’hauran de realitzar les modificacions pertinents en l'àmbit del
planejament i en les altres que siguin necessàries, per tal d'establir l'obligació de destinar el
30% del sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i de nova construcció en sòl
consolidat a habitatges amb protecció oficial.
Tenint en compte les casuístiques concretes que requereixin admetre excepcions, s’hauran
d’establir criteris objectius i justificats que possibilitin exempcions d'aquesta obligació per a
aquelles actuacions sobre edificis d'immobles que siguin propietat de persones físiques que
acreditin la necessitat d'ús propi d'habitatge.
A aquest efecte, es podran definir límits i topalls de sostre o de nombre d'habitatges per sota
dels quals no operaria l'anomenada obligació.
Tenint en compte que la mesura proposada en aquesta moció, de destinar el 30% del sostre
dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de
protecció oficial, va ser aprovada pel 80% dels regidors de l'Ajuntament de Barcelona amb els
vots a favor de Barcelona en Comú, ERC, PDECAT, PSC, i CUP; i que el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ho va validar el passat dia 5 de
desembre de 2018, des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Estudiar emprendre les modificacions escaients del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) per tal d'establir l'obligació de destinar el 30% del sostre dels edificis de
nova construcció o sotmesos a rehabilitació integral dins de sol urbà consolidat d’Arenys de
Munt a habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.
Segon.- Estudiar emprendre les modificacions escaients del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) per tal d'establir l'obligació de destinar les reserves d'habitatge protegit
previstes als sectors urbanístics de desenvolupament, a règim de lloguer social.”
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6088.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6532.0

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Castillo
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6668.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant el punt de vista del Govern respecte a la moció i tot seguit
procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6681.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per tres vots dels regidors En Josep Manel
“Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i Na Núria Paituví i Soriano,
del grup CUP; set abstencions, del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats i Na Lourdes
Paituví i Colomer, dels grups ERC i PDECAT; i dos vots en contra, dels regidors En Marc Tarrés i
Cruanyes i Na Àngels Castillo i Campos, dels grups PDECAT i PSC.
11.- INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT 4t TRIMESTRE
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6755.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Tresoreria municipal en data 7 de gener de 2019:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6768.0

“INFORME DE TRESORERIA
De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,
ANTECEDENTS
PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l'Administració
d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte.
SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini.
L'informe trimestral contemplarà la següent informació:
a)
b)
c)
d)

_____

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

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de
l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de
CATALUNYA que té atribuïda la tutela financera de l'Entitat Local.
QUART. Legislació aplicable
- La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
A la vista d'això, aquest Tresorer emet el següent,
INFORME
PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la
qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
a.
b.
c.
d.

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

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUN
Informe corresponent a l'exercici: 2018
Trimestre: QUART

_____

Períodes de PMP inclosos1

PMP (dies)

QUART trimestre any 2018

25,43

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

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

_____

Període
mitjà
pagament
(PMP)
(dies)
28,46

Dins període legal pagament

890

869.447,73

11

22,48

32

9.119,76

0

28,81

206

212.498,12

4

1.312,43

28,43

652

647.829,85

7

8.056,11

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

32,64
0,00

59
0

0,00

0

30,21

949

Nombre
pagaments

Fora període legal pagament

Import total

629.405,12

Nombre
pagaments

2
0

Import total
9.368,54

1.848,19

0
1.498.852,85

13

11.216,73

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

Interessos de demora pagats en el
període
Nombre
pagaments

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

Import total interessos

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:
Factures o Documents
Justificatius Pendents de
Pagament al final del
Període
Despeses en Béns Corrents
i Serveis
20.- Arrendaments i
Cànons
21.- Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments i
Uns altres
23.Indemnitzacions
per raó del servei
24.- Despeses de
Publicacions
26.Treballs
realitzats
per
Institucions s. f. de
lucre
_____

Període
mitjà
pagament
Pendent
(PMPP)
(dies)
13,06

Dins període legal pagament
al final del Període

244

288.779,36

0

16,00

1

211,80

0

10,07

53

83.145,81

0

13,73

190

235.421,75

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Nombre
pagaments

Fora període legal pagament
al final del Període

Import total

Nombre
pagaments

Import total

Inversions reals
Altres
Pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pagaments
Realitzats
Pendents
d'aplicar
a
Pressupost
Total operacions
pendents de pagament a
final del trimestre

14,41
0,00

29
0

234.967,85

1
0

7,94

10

42.823,95

0

13,23

283

566.571,16

1

0,07

0,07

12.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6823.0

“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 312 a la 335, ambdues incloses,
des del 17/12/18 al 31/12/18:
-

Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 12
Decret 329/18, de 21 de desembre, per aprovar la pròrroga automàtica del pressupost
municipal de l’any 2018 per a l’any 2019.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 17/12/18 al 31/12/18, en matèria de:
-

Seguretat: 1
Sanitat (Cementiri): 1
Urbanisme: 1
Contractes d’import reduït: 9

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 1 a la 13, ambdues incloses, des
de l’01/01/19 al 20/01/19:
_____

Resolucions en matèria d’economia: 3

-

Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 4

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’01/01/19 al 20/01/19, en matèria de:
-

Seguretat: 4
Urbanisme: 1
Contractes d’import reduït: 4”

PRECS I PREGUNTES
13.- PREC DEL GRUP PSC PER REPINTAR ELS BANCS SITUATS A LA RAMBLA RIERA I PENYA
EN AMBDÓS CANTONS DE LA MATEIXA.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“El mobiliari urbà entenem que l’hem de cuidar entre tots, tant els vilatans en el seu ús
cívicament però també l’ajuntament en la seva conservació.
A la Rambla Riera i Penya disposem de bancs de fusta que ens recorden els veïns i veïnes no
s’han repintat des de fa més de dos anys.
Pel seu material i molt probablement per les inclemències del temps, aquests bancs estan molt
deteriorats en quan a pintura i conservació.
Demanem que siguin repintats per tal de no fer més gran el seu deteriorament la qual cosa
provocaria que fossin encara més malmesos.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=6966.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7012.0

14.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUÈ PENSA FER EL GOVERN MUNICIPAL PER EVITAR
LES DEFECACIONS DELS GOSSOS A LA VIA I ESPAIS PÚBLICS.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“És evident que el problema de les defecacions dels gossos a la via i als espais públics en
comptes d’aminorar cada vegada es va acentuant més.

_____

És un fet tangible i real no tan sols a la via principal del nostre poble sinó per qualsevol carrer,
camí , jardins o places on habitualment convivim.
Els veïns i veïnes ens fan arribar la seva indignació, el seu malestar per un problema incívic que
afecta a tothom.
Des del 2017 no tenim coneixement de cap campanya cívica directa, concreta i efectiva.
Volem preguntar si són conscients del problema i quines actuacions tenen previstes realitzar al
respecte, en el cas que les tinguin.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7100.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. de la Iglesia, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7141.0

15.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUAN REPOSARAN ELS ARBRES QUE FALTEN A TOT
EL MUNICIPI I EN CONCRET A LA RAMBLA RIERA I PENYA.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Fa molt de temps que a la Rambla Riera i Penya es van morir uns quants arbres i no s’han
tornat a reposar.
El mateix passa a altres carrers del poble.
Preguntem, doncs, quan tenen previst reposar-los i si ho faran a tots els carrers que en falten o
només a uns carrers en concret, ja que hi ha zones del poble on els veïns es queixen del poc
manteniment de l’espai comú.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7187.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7219.0

16.- PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ES NETEGIN PREVENTIVAMENT TOTS ELS EMBORNALS I
REIXES OBSTRUITS DEL POBLE I DE RODALIES COM ELS DEL PASSEIG DE CAN JALPÍ
ABANS NO ARRIBIN LES PLUGES.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Hem detectat que tot i no haver plogut fa dies hi ha molts embornals del poble totalment
tapats, plens de sorra, obstaculitzant la seva funció de recollir l’aigua, tal com mostren les
fotografies adjuntes.
_____

Seria convenient que abans no tornés a ploure els revisessin ja que hem detectat que hi ha
diversos carrers on és impossible que actuïn correctament per estar en condicions totalment
negatives, com per exemple el del carrer Olivera, passeig Can Jalpí davant de Frime, davant
l’escola Sobirans, etc.
Demanem, doncs, que siguin revisats al més aviat possible per tal d’evitar un problema
major.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7286.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7324.0

17.- PREC DEL GRUP PP SOBRE L’INCENDI ALS CONTENIDORS DE LA ZONA D’ACCÉS A LA
URBANITZACIÓ L’AJUP.
A petició del regidor Sr. Planas, aquest punt es deixa sobre la taula.
18.- PREC DEL GRUP PP SOBRE LA RETIRADA DE LES LLUMS DE NADAL.
A petició del regidor Sr. Planas, aquest punt es deixa sobre la taula.
19.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA IL·LUMINACIÓ DEL PAS DE VIANANTS DE LA C-61 A
L’ALÇADA PARADA BUS BELLSOLELL.
A petició del regidor Sr. Planas, aquest punt es deixa sobre la taula.
20.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ S’INFORMI D’ON ES TROBEN LES PORTES DE
FULLES BATENTS DE FUSTA MASSISSA DE CAN MATALÍ I SI ESTAN CATALOGADES.
La regidora Sra. Núria Paituví formula la pregunta següent:
“Can Matalí és un edifici municipal que fa cantonada entre la Rambla Sant Martí i la Plaça de
l'Església, que està catalogat al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
d’Arenys De Munt, amb la fitxa 096.EA.
Aquest edifici tenia unes grans portes de fulles batents de fusta massissa, tant al que havia
estat l’entrada principal, a la Riera, com a l’entrada secundària, a la plaça de l’Església.
_____

Aquestes portes tenien un valor històric i arquitectònic pel seu tancament particular, que
tenen totes les portes a la Riera d’Arenys de Munt, que obren cap a fora, sent un fet distintiu
específic de les construccions tradicionals del nostre poble. Alhora que es tracta d’un edifici de
propietat municipal.
Segons tenim entès, aquestes portes es van treure del seu lloc original per poder-les restaurar.
Hi ha hagut alguns veïns de la Riera que ens han preguntat quin és l’estat actual d’aquestes
portes de fusta massissa i si es reposaran al seu lloc inicial, atès que a d’altres habitatges de la
mateixa Riera aquests tipus de portes batents de fusta massissa se’ls està obligant a què
siguin conservades i restaurades, però que no es poden suprimir, ni treure, ni eliminar.
És en aquest sentit que els hi volem preguntar:
- Que informin d’on es troben aquestes portes batents de fusta massissa de Can Matalí,
les 4 fulles batents, les dues del costat de la Riera i les dues del costat de la Plaça de
l’Església, que apareixen a les fotografies de la fitxa de catalogació de l’edifici.
- Si ja estan restaurades i quan es tornaran al seu lloc original.
- I ens diguin si estan incloses al Catàleg de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
d’Arenys De Munt, en la fitxa corresponent a Can Matalí, la fitxa 096.EA i si, per tant,
s’han de mantenir per ser un element de protecció en la seva façana i en la seva
obertura.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7377.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7495.0

21.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ ENS INFORMIN DEL BALANÇ QUE FA EL GOVERN
DE LA CAMPANYA: TRIA BÉ! SEPARA L’ORGÀNICA I LES ALTRES FRACCIONS.
La regidora Sra. Núria Paituví formula la pregunta següent:
“Durant el mes de novembre passat, des de l’Ajuntament s’ha realitzat la campanya “Tria bé!
Separa l’orgànica i les altres fraccions” que tenia per objectiu fomentar la recollida selectiva
dels residus orgànics, emfatitzant els beneficis ambientals i evitant els costos ambientals i
econòmics de no fer-ho, tal com apareix al web municipal.
Al mateix, en aquesta campanya també s’informava sobre el reciclatge dels residus orgànics i
és lliurava un kit de l’orgànica a les llars amb un cubell airejat, un imant, bosses compostables
i un tríptic informatiu, per a totes les llars d’Arenys de Munt.
- Ara que ja ha passat un mes i mig d’aquesta campanya, demanem que facin un balanç
de com ha funcionat la campanya i quina recepció ha tingut entre els i les vilatanes
d’Arenys de Munt.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7559.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7619.0

22.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA MILLORA DE LA ZONA D’ESBARJO PER GOSSOS DE
CAN JALPÍ.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“Hem pogut veure com a principis d’aquest gener s’ha fet una actuació de millora a la zona
d’esbarjo per gossos de Can Jalpí (no la volem anomenar pipi-can, perquè pensem que és molt
més) col·locant un circuit d’agility per als gossos.
Sense cap mena de dubte, aquesta és una millora interessant, de la qual es va informar en el
darrer Ple, a partir d’un prec de millora que va plantejar el PdCat, i de ben segur que algunes
de les millores que s’anunciaven s’acabaran realitzant, com la font, els fanals, els bancs i les
zones d’ombres.
Malgrat això, creiem que el primer pas, abans de col·locar els elements que conformen el
circuit d’agility, era higienitzar tota la zona, una acció que s’hauria de fer anualment, així com
airejar-la, anivellar-la i obrir noves portes d’accés a les diferents cantonades, a part de
treballar el disseny del circuit amb alguns propietaris, ja que ara es queixen que els gossos
poden ensopegar amb els elements, impedint-los córrer lliurament, un fet que és necessari pels
animals.
I és en aquest sentit que els hi preguntem:
- Com han dissenyat aquest circuit, quin departament municipal ho ha assumit?
- Si tenen previst higienitzar, airejar i anivellar la zona? I si això es mantindrà en el
temps?
- Si obriran noves portes d’accés?
- I si milloraran les senyalitzacions per arribar-hi i per indicar que és una zona exclusiva
per gossos, ja que s’ha vist, algun dia, alguna família jugant amb nens.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7729.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7815.0

23.- PREC DEL GRUP CUP PER RESOLDRE EL PROBLEMA DE VIALITAT A LA VORERA DE LA
CARRETERA EN LA CANTONADA AMB EL CARRER PASQUAL.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el prec següent:
_____

“A la vorera que hi ha paral·lela a la carretera C-61, amb cantonada amb el carrer Pasqual,
just on finalitza el giravolt del soterrani que porta de la Riera i es connecta amb aquesta
vorera, hem detectat que existeix un problema de vialitat pels vianants, ja que existeix un
desnivell considerable de més d’un metre d’alçada, sense cap protector.
És més, durant un tram d’un metre i mig de llargada, la barana que dona continuïtat al
giravolt, queda a menys de 15 cms d’alçada de la vorera (tal com es pot comprovar per les
fotografies adjuntes) i es converteix en quelcom perillós per les persones que caminen per la
vorera, ja que no hi ha cap element que impedeixi caure al giravolt en cas d’algun entrebanc,
el que podria ser greu per qualsevol vianant, però especialment per les persones grans.
És es aquest sentit que els hi demanem:
- que resolguin aquest problema en aquest espai que pot implicar algun risc de caiguda
greu per als vianants que circulen per aquesta vorera, potser allargant la barana fins al
final del giravolt n’hi hauria suficient.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=7992.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8062.0

24.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE LA COMPETÈNCIA DE LA NETEJA VIÀRIA DE LA
CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGARS DE TORDERA (BV-5031).
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“Voldríem saber de qui és la competència de la neteja viària de la carretera de Cornellà a
Fogars de Tordera, concretament en el tram que va des del creuament amb el carrer Amadeu
Vives, fins a la Carretera de Sant Celoni?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8096.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8114.0

25.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE LES NOVES REIXES DEL POLÍGON INDUSTRIAL
TORRENT D’EN PUIG.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“Recentment s’ha fet un arranjament en les reixes del carrer Torrent d’en Puig degut al seu
mal estat.
_____

Ja es pot comprovar com el paviment que hi ha al voltant de les noves reixes està saltant i en
alguns casos de manera molt evident.
Com es pensa actuar per tal de garantir que aquesta obra quedi finalitzada de manera
correcta?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8127.0

Intervenció del regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8163.0

26.- PREGUNTA DEL GRUP PDECAT SOBRE QUINA PREVISSIÓ HI HA PER CONNECTAR LES
CÀMERES QUE HI HA A L’ENTRADA DEL POBLE.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“A l’entrada del poble, per la Rambla Sant Martí, podem veure que hi ha unes càmeres, però
per la informació que tenim fins a dia d’avui, aquestes, no estan connectades.
Si és així, per què no s’han connectat encara? I, en tot cas, quina és la previsió?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8180.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8200.0

27.- PREC DEL GRUP PDECAT PER ARRANJAR ELS LLUMS DEL PARC DE CAN JALPÍ, QUE NO
ESTAN EN FUNCIONAMENT.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“És cert que en breu s’ha de reforçar la il·luminació del Parc de Can Jalpí, però tornem a fer de
nou aquest prec per tal que els punts de llum que ja hi ha instal·lats funcionin correctament.
Com a mínim hi ha 15 punts de llum que no estan funcionant, per tant, demanem que
s’arrangi aquesta situació en la màxima brevetat possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8233.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8256.0

_____

28.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8310.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8328.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8441.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, respecte intervenció Sr. “Ximenis” Jiménez sobre la
catalogació de les portes Can Matalí, dient que es respondrà en el proper Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8476.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8500.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8540.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8678.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8744.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818868651f7e01686ff0c8600000?startAt=8805.0

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 vint-i-vuit minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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