ACTA NÚMERO 2/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i vuit minuts del dia catorze de febrer 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 comença el Ple amb uns minuts de
retard, ja que la Junta de Portaveus s’ha endarrerit per unes reunions prèvies. Explica que el
Ple comença dos dies desprès d’haver començat la primera sessió al judici de la democràcia o
de la vergonya, en una situació excepcional de la història d’aquest país i que transcendirà més
enllà de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1.0

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/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=96.0

Finalitzada la lectura, tornen a entrar a la sala la regidora Sra. Castillo i el regidor Sr. Planas.
Intervenció del Sr. Alcalde fent una reflexió sobre el minut de silenci i sobre els moments
transcendentals que diu que viu el país.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=194.0

_____

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 24/01/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=262.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
En aquest punt, el Sr. Alcalde fa un incís explicant que tenim un Ple amb menys punts dels
habituals en els plens ordinaris i que en Junta de Portaveus s’ha plantejat retirar el punt núm.
4, però al final s’ha acordat que es mantingués.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=293.0

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES D’AJUTS EN ESPÈCIE PEL TRANSPORT EN AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=316.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 19/4/2018, va acordar
inicialment l’aprovació de les bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts 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, i atès que aquestes bases van ser publicades el dia 27/04/2018,
sense que s’hagin presentat al·legacions en el termini d’informació pública, motiu pel qual les
bases han quedat aprovades definitivament i publicat al BOPB de data 7/6/18 el seu text
íntegre.
Vist que es considera necessari modificar alguns aspectes d’aquestes bases. Concretament en
els següents aspectes:
_____

-

Necessitat d’aclarir com es calcularà la renda disponible, motiu pel que es proposa
afegir l’apartat 3r a l’art. 2 amb el següent contingut:
“3.- La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels quals
es podran deduir les despeses de lloguer o la quota d'hipoteca de l'habitatge habitual, amb un
límit màxim que es determinarà en la convocatòria corresponent.”

-

Necessitat d’especificar l’objecte de l’ajut, motiu pel que es proposa afegir un paràgraf
a l’inici de l’art. 3, amb el següent contingut:

“L’objecte de l’ajut consisteix en l’obtenció de títols de transport de 10 viatges unipersonals
gratuïts limitats a un nombre màxim de títols a l’any. El número de títols es determinarà en la
convocatòria corresponent.”

-

Necessitat de no demanar documentació que l’Administració disposa, motiu pel que es
proposa suprimir de l’art. 4 la documentació sol·licitada en el punt 2n) de certificat
d’empadronament i convivència.

-

Necessitat de sol·licitar rebuts de despeses d’habitatge, motiu pel que es proposa
afegir l’apartat 9) a l’art. 4 amb el següent contingut:
“9) El darrers tres rebuts de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona
beneficiària, si és el cas.”

i també modificar l’art. 2.1 afegint el següent requisit:

“El beneficiari ha de tenir habitatge en propietat o ser titular del contacte de lloguer d’un
habitatge en el municipi, i estar al corrent dels corresponents pagaments.”

Vist que la competència per a modificar bases de subvencions correspon al Ple de
l’Ajuntament.
Vista la proposta de la Regidoria de Benestar Social.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques que regulen l’atorgament
d’ajuts 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, amb el detall:
-

_____

afegir l’apartat 3r a l’art. 2 amb el següent contingut:

“3.- La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels quals
es podran deduir les despeses de lloguer o la quota d'hipoteca de l'habitatge habitual, amb un
límit màxim que es determinarà en la convocatòria corresponent. “

-

afegir un paràgraf a l’inici de l’art. 3, amb el següent contingut:

-

suprimir de l’art. 4 la documentació sol·licitada en el punt 2n) de certificat
d’empadronament i convivència.

-

afegir l’apartat 9) a l’art. 4 amb el següent contingut:

“L’objecte de l’ajut consisteix en l’obtenció de títols de transport de 10 viatges unipersonals
gratuïts limitats a un nombre màxim de títols a l’any. El número de títols es determinarà en la
convocatòria corresponent.”

“9) El darrers tres rebuts de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona
beneficiària, si és el cas.”

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies, al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, el reglament
s’entendrà definitivament aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria de Benestar Social.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez, que a banda de llegir la proposta, explica que la regidora
Sra. Ballester li ha fet un comentari sobre l’art. 2.1, que pot entrar en contradicció amb
l’esperit de la subvenció i que, per tant, el primer apartat de la proposta no s’incorpora a la
modificació. Text que s’elimina de la proposta:
- “afegir a l’art. 2.1 el següent contingut:
“El beneficiari ha de tenir habitatge en propietat o ser titular del contacte de lloguer
d’un habitatge en el municipi, i estar al corrent dels corresponents pagaments.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=345.0

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/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=539.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Ballester, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=598.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=752.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE LA DELEGACIÓ DE COMPÈNCIES EN EL
CONSELL COMARCAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT EN DEPENDÈNCIA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=772.0

La regidora delegada de la Gent Gran, Sra. de la Iglesia, exposa breument el contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que la voluntat d’aquesta corporació és treballar en benefici de la gent més vulnerable
del municipi.
Vist que La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a
les persones en situació de dependència, en l’article 12 parla de la Participació de les Entitats
Locals, en els següents termes: 1. Les Entitats Locals participaran en la gestió dels serveis
d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la normativa de les seves
respectives Comunitats Autònomes i dintre de les competències que la legislació vigent els
atribueixi.
Vist que aquest ajuntament no té el personal suficient per prestar aquest servei.
Vist que el Consell Comarcal ha de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es
duguin a terme amb nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions
que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència
local.

_____

Vist que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei d’Organització Comarcal de Catalunya i de la Llei 39/15 de l’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com
116 de la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats
en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.
Vist que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament d’Arenys de Munt va delegar al Consell
Comarcal del Maresme la competència per prestar el servei de dependència durant l’any
2018.
Atès que el Consell Comarcal, a través del seu personal tècnic i en virtut de la delegació de
competències, va desenvolupar les funcions i tasques següents:




Recepció i anàlisi de les demandes relatives a la llei de la dependència
Informació, orientació, assessorament i seguiment de la llei de dependència
Tramitació i gestió dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).

Vist que el volum de feina específica va en augment a causa de l‘increment de la població en
situació de dependència.
Vist que la valoració que es fa des del servei és positiva, tant quantitativament pel nombre de
persones ateses com qualitativament pel grau de satisfacció de les mateixes.
Considerant que es requereix d’un acord del Ple Municipal per poder fer aquesta delegació
de competències al Consell Comarcal.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple Municipal
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni, amb el Consell Comarcal, per a la delegació de la
competència del servei de suport en dependència a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 7.000,88€ en favor del Consell Comarcal del
Maresme amb càrrec a l’aplicació pressupostària 520.231.22798. L’estimació d’hores de
prestació del servei seria de 7 hores/setmana. El període que es sol·licita comprendria des del
15 de febrer al 31 de desembre de 2019.
_____

Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme.”
Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=793.0

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/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1012.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1060.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1146.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1185.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4.- PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA PROMOCIÓ I MILLORA
DEL COMERÇ I EL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1199.0

El regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que Arenys de Munt és un municipi amb una important tradició industrial i
emprenedora, malgrat l’impacte de la crisi del sector del tèxtil i de la construcció, aquest s’ha
superat amb el naixement de noves empreses han sabut especialitzar-se en nínxols de mercat
en sectors punters amb una notable capacitat d’innovació i potencial de creixement.
_____

Atès que a diferència de municipis veïns i malgrat les dificultats que suposa la competència de
les gran àrees comercials, es gaudeix encara d’un teixit comercial amb un notable nivell de
competitivitat i oferta variada. El model de poble no es pot entendre sense el comerç de
proximitat que dona vida i esdevé motor d’integració i cohesió social.
Atès que pel futur de l’economia local és transcendental dotar de competitivitat i fortalesa als
nostre comerç i a la nostra indústria, amb més capacitat d’èxit davant els reptes de l’economia
global. Però per a enfortir el nostre teixit productiu cal una cooperació estable entre
l’administració local i les entitats que els representen.
Vist que existeix la voluntat de crear la comissió local per a la promoció i millora del comerç i
del teixit productiu d’Arenys de Munt.
Vist que en diverses mocions presentades al Ple de l’Ajuntament des de l’any 2008 s’ha
aprovat defensar el teixit comercial i industrial al nostre municipi.
Vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica.
Vist que l’art. 40 del ROF d’aquest ajuntament, en concordança amb allò establert en els
articles 124 i 125 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, estableix que al marge de les Comissions
Informatives de caràcter estable i de la Comissió Especial de Comptes, el ple podrà constituir
comissions informatives per a temes específics, l’objecte de les quals serà obtenir informació
sobre un tema i emetre informes o dictàmens.
Considerant que el procediment per a la creació i designació dels seus membres és el mateix
que s’estableix per a les comissions informatives generals, o permanents, amb l’única
especificitat que es dissoldran automàticament quan hagin dictaminat o informat sobre
l’assumpte que constitueix el seu objecte, llevat que l’acord plenari que les creà disposés altre
cosa.
És per això que la Comissió proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Crear la Comissió especial de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la promoció i
millora del comerç i el teixit productiu local.
Segon.- Que la composició i funcionament d’aquesta Comissió Informativa Especial serà la
següent:
_____

-

-

-

-

-

Estarà composada per un regidor de cada grup municipal, i regidors no adscrits, si
s’escau, si bé els assumptes objecte de la Comissió es decidiran per majoria simple
amb vot ponderat per cada membre de la comissió en funció de la representació de
cada Grup en relació al total de membres de la Corporació.
Els Portaveus dels grups proposaran a l’Alcaldia els noms dels membres d’aquesta
comissió i un suplent per cada titular en el casos que fos possible, en el termini de deu
dies comptats a partir de la pressa de l’acord de l’apartat anterior. Si la proposta no es
produeix en el termini esmentat, s’entendrà que el Grup renúncia al seu dret a formar
part de la Comissió.
L’Alcalde nomenarà els membres de la Comissió.
Per part de l’Alcaldia o dels membres de la comissió es podrà proposar convidar a
tècnics per a participar en les reunions que se celebrin. No obstant l’anterior, es
convidarà a totes les reunions dos representants de l’ABIC i de l’AECAM, així com
d’altres entitats de comerç, industria o turisme que es creïn al municipi.
El secretari d’aquesta comissió serà el secretari general de l’Ajuntament o funcionari o
treballador en qui delegui.
Les convocatòries de les reunions ordinàries es realitzaran com a màxim cada sis
mesos i les reunions extraordinàries es faran a petició de cada una de les entitats i dels
regidors que participin en la Comissió.
De la composició de la Comissió es donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri, desprès de ser nomenada per l’Alcaldia.”

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1229.0

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/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1473.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1662.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=1809.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=2224.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=2573.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=2772.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3147.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3285.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant als regidors que es cenyessin al tema del debat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3395.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3414.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3491.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5.- MOCIÓ DEL GRUP PSC PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL A CATALUNYA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3513.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:

_____

“El passat 21 de desembre de 2018 el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar
l’increment del Salari Mínim Interprofessional (l’SMI) fins els 900€ per a l’any 2019, el que
suposa el major increment de l’SMI en els darrers 41 anys.
D’aquest increment es beneficiaran els treballadors i treballadores del conjunt de l’Estat,
incloses les persones amb discapacitat empleades a l’empresa ordinària i als Centres Especials
de Treball.
Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb discapacitat.
Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat
física o psíquica. A Catalunya hi ha uns 47.000 ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels
quals 16.000 treballen a Centres Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial
del salari mínim.
És en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI té una incidència especial, ja que les
persones que treballen als Centres Especials de Treball tenen una subvenció del 50% de l’SMI,
per a les persones amb especials dificultats, i d’un 25% de l’SMI les persones amb altres
discapacitats. Cal destacar que aquests percentatges no han estat consensuats entre el
Govern i tot els i les representants del sector.
El finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant pels recursos que es destinen des
del Govern de l’Estat a les Comunitats Autònomes via Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, com per fons aportats per la pròpia Generalitat de Catalunya. Segons el
Departament de Treball, el pressupost per als CETs a Catalunya és enguany de 85 milions
d’euros: dels 342 milions d’euros que va rebre de la Conferència Sectorial l’any 2018, la
Generalitat va destinar 50 milions als CETs, i els 35 milions restants els aporta la Generalitat de
fons propis.
Per fer front al pagament de la subvenció de l’SMI als CET’s al 2019, el projecte de
Pressupostos Generals de l’Estat preveu un increment dels fons del SEPE de 100 milions
d’euros, a més d’un augment de 83 milions d’euros per fer front al pagament derivat de
l’augment de l’SMI als CET’s. Tal i com es va acordar a la reunió de la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre, al mes de febrer de 2019 aquesta
mateixa Conferència acordarà l’assignació del 95% de l’import destinat a les Comunitats
Autònomes del nou exercici, amb l’escreix corresponent a la pujada de l’SMI, el que permetrà
que a mitjans d’abril les CCAA puguin disposar de gran part del finançament per a l’any en
curs.
_____

Cal destacar que, enguany, a diferència d’anys anteriors, entre els criteris de distribució fixats
per la Conferència Sectorial del 20 de desembre, s’inclou la plantilla de persones amb
discapacitat als CET, fet que provoca que pel 2019 la quantitat a distribuir entre les
Comunitats Autònomes tindrà en compte les necessitats derivades del manteniment dels llocs
de treball dels treballadors i treballadores dels CET.
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya encara no ha informat si augmentarà els 35
milions d’euros que destina actualment per complementar la subvenció de l’SMI als Centres
Especials de Treball, amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat, la seva estabilitat financera
i els llocs de treball de milers de persones amb discapacitat a Catalunya.
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va fer públic un
comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les Comunitats Autònomes, com
administracions competents en matèria social, “que habilitin amb urgència fons addicionals
perquè les estructures de la discapacitat que presten serveis socials de caràcter públic per
delegació, puguin fer front a l'impacte de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i
de les altres obligacions que es derivin de la negociació col·lectiva en curs”. En el propi
comunicat, el CERMI expressa que el sector de la discapacitat ha saludat com a mesura social
positiva el fort increment de l'SMI aprovat pel Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat
de renda dels salaris més baixos i dignificarà les condicions laborals d'un gran nombre de
treballadors, augment que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social que
gestionen les entitats de la discapacitat, que estan concertats amb les administracions
autonòmiques, amb mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”.
En una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat en un
comunicat fet públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica l’increment de l’SMI com un
“avenç social de primera magnitud” i discrepen significativament de les declaracions a TV3 del
Director General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Vidal, on deia
que la Generalitat no podrà fer res per evitar el probable tancament d’alguns Centres
Especials de Treball.
Finalment, la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha demanat també “la
coresponsabilitat de totes les administracions per poder fer front a aquest augment, que
considerem del tot necessari. Demanem, en aquest sentit, el desenvolupament de mesures
que aportin recursos”.
Els efectes de l’increment de l’SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que sense el
recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria posar-se en perill el
_____

model capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.
Un recolzament que els CETS venen reclamant des de fa més de 10 anys, amb una millora en
el finançament, en posar fi als endarreriments d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del
finançament públic dels anys 2017 i 2018, o també en les retallades en el finançament
pendent de cobrar de 2018.
Les retallades en el sector es produeixen des de l’any 2010, on la Generalitat comunica al
Govern de l’Estat una quantitat inferior de treballadors/es amb discapacitat durant 5 anys, el
que disminueix els recursos aportats pel Govern central. A més, dels recursos provinents de la
Conferencia Sectorial durant els darrers anys, la Generalitat ha fet una distribució desigual
que no ha garantit la sostenibilitat dels CETs a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van
congelar totes les subvencions per a la contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i
per a les USAPS (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la
incorporació de les persones amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l’any 2015 es va
anunciar la creació d’un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després,
encara no s’ha elaborat.
Per tots aquests motius, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres Especials de
Treball a Catalunya, el grup municipal Socialista insta al Ple d’aquesta corporació a adoptar els
següents acords:
1. Instar al Govern de l’Estat a què, tal i com va anunciar a la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre de 2018, augmenti els recursos
necessaris per garantir la subvenció de l’SMI als treballadors i treballadores dels
Centres Especials de Treball.
2. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb celeritat els
recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de
garantir la seva viabilitat econòmica.
3. Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l’any 2019
el pagament de tots els endarreriments de l’any 2018 que té amb el sector de la
discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.
4. Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un procés de
negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de subvenció
pendents i d’assegurar que l’any 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer
semestre de l’any.
5. Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb
discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que compti
_____

6.

7.

8.
9.

amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el
compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat.
Incrementar notablement, durant l’any 2019, les insercions al mercat de treball
ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions laborals a les
empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de treball per a persones
amb discapacitat de la Llei general de persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció laboral i a la contractació per
part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball
ordinari.
Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al
territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb
discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats
amb la reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió
i reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i
productes amb valor afegit.
Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre els
centres especials de treball.
Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la
Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT), al Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI), al Comitè Català de Representants de Persones
amb Discapacitat (COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia Social (Dincat), a la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del
municipi que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.”

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=3525.0

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/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4158.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4184.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4206.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4231.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4243.0

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 dos vots a favor, de la regidora Na
Àngels Castillo i Campos i del regidor En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.
PART DE CONTROL
6.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4267.0

“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 14 a la 29, ambdues incloses, des
del 21/01/19 al 10/02/19:
_____

Resolucions en matèria d’economia: 4
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 4
Resolució en matèria de delegació de competències: 1
Resolució en matèria urbanística: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 21/01/19 al 10/02/19, en matèria de:
-

Seguretat: 6
Medi ambient: 1
Espai Públic: 1
Contractes d’import reduït: 5”

PRECS I PREGUNTES
7.- PREC DEL GRUP PP SOBRE L’INCENDI ALS CONTENIDORS DE LA ZONA D’ACCÉS A LA
URBANITZACIÓ L’AJUP.
El regidor Sr. Planas formula el prec següent, especificant que els precs i preguntes que llegirà
són del Ple anterior i que no n’han presentat de nous perquè no estaven contestats els
anteriors:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es faci una actuació urgent a fi de
restablir els contenidors de brossa que es trobaven situats a la zona d’accés de la urbanització
l’Ajup, i que van ser objecte d’incendi, a fi i efecte de poder donar aquest servei de recollida
selectiva d’emergència de brossa als veïns i veïnes.
Prec: Demanem que es faci l’actuació sol·licitada al més aviat possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4363.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4436.0

8.- PREC DEL GRUP PP SOBRE LA RETIRADA DE LES LLUMS DE NADAL.
El regidor Sr. Planas formula el prec següent:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es procedeixi a la retirada de les llums de
Nadal al municipi donat que ja han finalitzat les festes nadalenques i ja no es fa un ús
d’aquestes donant una sensació de deixadesa afegida.
Prec: Demanem que es faci una actuació de retirada de les llums de Nadal pels motius
exposats.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4499.0

Intervenció del regidor delegat de Promoció Econòmica, Sr. Sánchez, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4531.0

_____

9.- PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA IL·LUMINACIÓ DEL PAS DE VIANANTS DE LA C-61 A
L’ALÇADA PARADA BUS BELLSOLELL.
El regidor Sr. Planas formula la pregunta següent:
“Atès que la línia regular d’autobús fa una parada al costat del pas de vianants situada a la C61 a l’alçada aproximada del Bellsolell.
Atès que aquell pas de vianants no té la suficient il·luminació.
Atès que aquesta manca d’il·luminació afegida al fet del moment en què els usuaris del
transport públic fan parada al citat pas de vianants, provoca que no puguin ser percebuts pels
conductors de la via en condicions òptimes.
Pregunta: Tenen previst col·locar una senyal lluminosa que adverteixi de l’existència del citat
pas de vianants? Tanmateix, tenen prevista una actuació de millora de la il·luminació en
aquest? En cas afirmatiu, en un cas i altre, dins de quin termini?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4568.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4633.0

10.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES PORTES BATENTS DE CAN
MATALÍ.
Intervenció del Sr. Alcalde dient que aquesta pregunta també va quedar pendent del Ple
anterior i que la sintetitza el regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4669.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez dient que només va quedar pendent en el darrer
Ple si les portes de Can Matalí estaven catalogades o no.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4686.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4701.0

_____

11.- PREC DEL GRUP PSC PER ARRANJAR ADEQUADAMENT EL JARDÍ DEL RIAL DE LA
RECTORA I ERRADICAR LES RATES QUE S’HI PASSEJEN.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Fa molts mesos que el jardinet situat al Rial de la Rectora manté una vegetació molt alta,
plena d’herbes i últimament inclús s’han vist rates.
Un tros petit el van condicionar i està lliure de plantes mentre la resta, no se sap perquè, l’han
deixat abandonat donant joc a crear amagatalls i proliferació de dites rates.
Demanem dons facin una neteja con cal i eliminin les rates que apareixen tan a prop de les
vivendes.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4765.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4796.0

12.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUAN TINDREM EL EFECTIUS POLICIALS QUE
NECESSITEM.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Durant massa dies el nostre poble ha estat sense servei policial durant la nit, deixant
descoberta la seguretat dels veïns/es en uns moments on tots son conscients de l’allau de
robatoris i accessos a les nostres vivendes.
A banda, durant el dia tampoc disposem de tots els efectius al cent per cent.
Per això volem preguntar quan es cobriran totes les places i quina previsió tenen per un futur
immediat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4845.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4871.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS DESBORDAMENTS DELS CONTENIDORS DE LES
ÀREES D’EMERGÈNCIA I LES PAPERERES DELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Fa temps que venint traslladant al Ple les queixes del veïnat per la davallada de qualitat que
ha suposat la recollida dels residus a molts dels espais públics municipals, des del
desbordament de contenidors fins a la manca de neteja dels mateixos i dels espais comuns de
_____

recollida. Així com de les papereres. L’antic concessionari realitzava freqüències específiques
de neteja pels desbordaments i també amb el suport de la brigada municipal. Ara, veiem que
no es fa.
La pregunta, per tant , és:
Que ens expliqueu què penseu fer per resoldre aquest tema, ja que el que heu fet fins ara,
sembla que no ha donat resultat. Ara som a l’hivern i l’impacte és visual, però realment aquest
tema es pot agreujar a l’estiu amb problemes de salubritat per l’increment de temperatures i
pel major us del carrer.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=4993.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5043.0

14.- PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ LA BONIFICACIÓ SOCIAL DE L’AIGUA ES PUGUI DEMANAR
EN QUALSEVOL MOMENT DE L’ANY I NO TANS SOLS DURANT ELS TRES PRIMERS
MESOS.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Actualment, durant els mesos de gener, febrer i març aquells usuaris/es amb ingressos
inferiors al SMI (Salari Mínim Interprofessional) poden sol·licitar o renovar la bonificació social
de l’aigua per motius de renda.
Nosaltres entenem que la necessitat pels mateixos motius es pot generar en qualsevol altre
mes de l’any que no sigui explícitament els tres primers mesos, entenent que s’està fent una
discriminació social injusta.
En anteriors ocasions en què ho hem demanat se’ns ha dic que l’empresa municipal GUSAM ho
podia fer però calia molta dedicació per tal de preparar el tràmit.
Tenim coneixement de la incorporació d’una persona amb un contracte menor de servei per tal
de fer front a la problemàtica de la pobresa energètica.
Entenem que això suposa un reforç important.
Sigui de la manera que sigui, us volem demanar que es faciliti l’accés a la sol·licitud d’aquesta
bonificació al llarg de tot l’any.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5160.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia i president de GUSAM SA, Sr. Sánchez, donant
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5221.0

_____

15.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5368.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en relació al prec del jardí del Rial de la Rectora:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5385.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo dient que no li pot donar la resposta ara però que li donarà
en el proper Ple o per escrit:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5428.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent reflexió i donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188689fb45a0168c2a491c20078?startAt=5454.0

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 quaranta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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